
Bases Sa Rua 2020 de sa Colònia de Sant Jordi.

Diumenge, 23 de febrer.

1. Concentració

La concentració per a participar a sa Rua serà el diumenge 23 de febrer a les 16:00h,

al carrer Es Turó (devora el Centre d’interpretació de Cabrera). L’inici de Sa Rua será

a les 16:30h.

2. Recollida del número identificatiu de participació

Abans  de  la  sortida  es  farà  entrega  d’un  número  identificatiu  a  les  carrosses  i

comparses, el qual s’ha de dur a un lloc visible que en possibiliti la identificació. 

3. Recorregut

Inici al Carrer Turó, seguidament Carrer Gabriel Roca, Carrer Estanys, Carrer Romeo i

Julieta i, finalment, s’arribarà a la Plaça Pou d’en Verdera. 

4. Inscripcions

A  Sa  Rua  pot  participar-hi  qualsevol  persona  o  grup  disfressat.  Només  cal  que

s’inscriguin les carrosses, al Centre Cívic fins el dimarts dia 18 de febrer, de les 9:00h

a les 13:00h o al telèfon 971 16 60 05.  En el moment de la incripció serà necessari

donar el nom d’una persona responsable del grup i un telèfon de contacte. 

En el moment de la inscripció, la persona que representi la carrossa, haurà de signar

una acceptació de les bases 2020.

5. Ajudes

Les carrosses prèviament inscrites podran rebre una ajuda de 175€, presentant un

pressupost de les despeses, acompanyat d’un número de compte bancari  



que haurà de ser el del titular de les factures que es

presentin per a la justificació de l´ajuda. Per cobrar l’ajuda  s’hauran de presentar a

l’Ajuntament (o Centre Cívic) les factures de les despeses fins dia 6 de març.  No s

´admetran tiquets. Una vegada siguin aprovades per la Junta de Govern es procedirà

a l’ingrés de l’ajuda al compte bancari facilitat. Si s’apunta alguna carrossa el mateix

dia de la Rua no podrà optar a l’ajuda però sí podrà participar a la Rua i optar als

premis. 

 6. Categories

Les categories per optar als premis a Sa Rua són: individual o parella,  comparsa i

carrossa.

Carrosses: qualsevol vehicle amb quatre rodes o més rodes que tingui tracció animal

o de motor per transportar un mínim de 6 persones, música i decoració amb disfressa

de conjunt.

Comparses:  grup de sis o  més persones amb disfressa que doni sentit de conjunt.

Poden anar acompanyats d’un vehicle amb música i decoració. 

Individual: qualsevol grup de persones fins a un màxim de tres.

Una carrossa inscrita als dos nuclis (Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi) només

podrà optar a una ajuda i en cap cas podrà guanyar el mateix premi als dos llocs.

Exemple: Si una carrossa guanya el 1er. Premi a un nucli no podrà optar per aquest

mateix premi a l’altre.

Cada persona o grup pot participar en una única categoria. Els premis en una mateixa

Rua no són acumulatius, a excepte del premi de millor animació.

7. Premis (sumaran un total de 1.665€ a cada nucli de población i estarán distribuïts

de la següent manera:



Individual: 1r. 75€    2n. 50€

Comparses: 1r. 175€      2n. 150€      3er. 125€     4t.

100€

Carrosses: 1r. 250€     2n. 220€    3er. 200€     4t. 175€

Millor animació: 1r. 85€   2n. 60€

8. El jurat

Els membres del jurat són designats per l’Ajuntament de Ses Salines. El jurat valorarà

criteris estètics, esperit de carnaval dels participants, incorporació musical, coreografia,

vestuari i originalitat. El jurat es reserva el dret de declerar desert qualsevol d’aquests

premis. El jurat elegirà d’entre els membres un President, el qual serà l’encarregat de

donar els premis i aquest tindrà un vot de qualitat en cas d’empat. 

9. Premis

Els premis es lliuraran el mateix dia de la Rua.

10. Per a més informació

Posar-se en contacte amb el Centre Cívic o al telèfon 971 16 60 05.

IMPORTANT/NOTES INFORMATIVES

 Els conductors dels vehicles a motor no podran consumir alcohol durant

la desfilada, ni haver-ne consumit abans d’aquesta.

 És important que en tot moment es repectin les indicacions de la Policia

Local.

 Per tal de reduir en residus es recomana l’ús de tassons reutilitzables.



INSCRIPCIÓ A SA RUA DE LA COLÒNIA DE SANT

JORDI 2020

D./Dª

……………………………………………………………………………………………

amb DNI número………………………….. i telèfon de contacte………………………

vull inscriure la carrossa amb el nom ……………………………….................................

……………………………………………………………………………………………………..

i he llegit i accept en nom del meu grup les bases de Sa Rua 2020.

Colònia de Sant Jordi, ……………… de …………. De 2020

Signatura


