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BASES
Participació desfilada de CARROSSES i COMPARSES
Festes Patronals de Sant Lluís 2018
1.- PARTICIPANTS
Tant sols podran participar grups formats per un mínim de 10
membres, dels quals la meitat han d’estar empadronats a Sant Lluís
i ser majors d’edat.
2.- INSCRIPCIÓ
Les inscripcions s’han de fer a l’oficina de Festes de l’Ajuntament de
Sant Lluís.
3.- NOMBRE DE GRUPS
El nombre màxim de grups que podran participar serà de 8
CARROSSES i 3 COMPARSES, per ordre d’inscripció.
4.- IDENTIFICACIÓ
S’haurà de presentar un nom de grup, nombre aproximat de
membres, nom i tlf d’un responsable (major d’edat).
5.- TEMÀTICA
En el moment de la inscripció, s’haurà de comunicar a l’oficina de
Festes la temàtica elegida per el grup, a fi d’evitar temàtiques
repetides. En cas de que es vulgui inscriure un grup amb una
temàtica ja presentada, necessàriament haurà de canviar-la per
poder participar.
6.- LES CARROSSES
L’Ajuntament de Sant Lluís aportarà a cada grup l’equip de só, una
plataforma i una nave on poder muntar la carrossa.
L’alçada dels muntatges sobre les plataformes no podran superar
3,70 metres des d’en terra.
7.- REUNIONS
Els representants dels grups hauran d’assistir obligatòriament a
totes les reunions que l’Ajuntament convoqui, per una millor
organització i coordinació.
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8.- COMPORTAMENT
Els representants dels grups hauran de signar un document, en que
es comprometin a que el seu grup tindrà un bon comportament
durant la desfilada, següent responsables de tos els components de
la seva carrossa i es faran càrrec dels desperfectes que es puguin
ocasionar al material prestat.
9.- DESPESA
Carrossa: L’Ajuntament atorgarà a cada grup de carrossa un màxim
de 400€ en concepte de material. Cada grup ha de comunicar al
departament de festes el material que necessiti i l’Ajuntament
s’encarregarà de fer la compra del mateix, baix la supervisió del
grup.
Comparsa: L’Ajuntament atorgarà a cada grup de comparsa un
màxim de 300€ en concepte de material. Cada grup ha de
comunicar al departament de festes al material que necessiti i
l’Ajuntament s’encarregarà de fer la compra del mateix, baix la
supervisió del grup.

Sant Lluís, 16 de juliol de 2018
Regidoria de Festes
AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
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