Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

S’obre el període d’inscripció per participar a la rua de
Carnaval 2017
Fins el 23 de febrer, les comparses que vulguin participar a la rua de Mollet
d’aquest 2017 poden inscriure’s a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de
dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. La rua se celebrarà el
diumenge 26 de febrer.
L’Ajuntament de Mollet ha publicat les bases per participar a la rua i al concurs
de comparses i carrosses del Carnaval d’aquest 2017. Les inscripcions es poden
fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (planta baixa de l’Ajuntament, plaça Major, 1)
fins el proper 23 de febrer. Les carrosses que participin a la rua no podran superar
les dimensions següents: 10 m de llarg, 4 m d’alçada i 2,50 m d’amplada i hauran
de disposar d’extintors.
El diumenge 26 de febrer, la concentració de les comparses i de les carrosses
es farà a l’altura de Can Flequer a l’av. Antoni Gaudí (barri de Can Pantiquet).
El recorregut de la rua d’aquest 2017 serà: av. d’Antoni Gaudí, av. de Jaume I, c.
de Berenguer III i av. Llibertat i fins la Plaça Major, lloc en el qual les carrosses i
comparses es dispersaran per estacionar en la av. Llibertat entre la B-500 i el
carrer Martí L’Humà.
Com ja s’ha fet els darrers anys, l’Ajuntament i empreses de la ciutat premiaran
les millors comparses del Carnestoltes de la ciutat. Els premis establerts són:

• PRIMER PREMI AJUNTAMENT
A LA MILLOR COMPARSA LOCAL

800 €

• SEGON PREMI AJUNTAMENT
A LA MILLOR SEGONA COMPARSA LOCAL
• PREMI So i Llum JC
A LA MILLOR COMPARSA FORA DE MOLLET

400 €

800 €

 PREMI Q-am PRODUCCIONS
A LA MILLOR SEGUNA COMPARSA FORA DE MOLLET

400 €

• PREMI MOBLES CHACÓN
A LA MILLOR COMPARSA INFANTIL

250 €

D’altra banda, com és habitual, també es concedirà un premi de 100 € a les
entitats molletanes participants a la rua, que estiguin inscrites al registre municipal
d’entitats i a la rua, que no hagin estat premiades a cap de les categories anteriors,
per tal de reconèixer el seu esforç en la revitalització d’aquesta festa

(adjuntem bases de participació)
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