Bon dia,
Apunt pel Carnestoltes 2015 sobre "El món dels contes " ? Us facilitem les instruccions
per diumenge, l'ordre de les comparses (excel i pdf) i imatge del cartell.
1. Dia: diumenge 15 de febrer
2. Hora de concentració: 11 h Hora de sortida: 11.30 h
3. LLoc : Passeig Pere III (2on tram). Entre Crist Rei i la Plaça Espanya.
4. Recorregut: C/ Àngel Guimerà - Pl. St. Domènec- C/ del Born - Plana de l'Om, C/
St. Miquel i Plaça Major
5. Col·locació a la rua: trobareu un rètol amb el vostre nom, recolzat als arbres del 2on
tram del Passeig. Col·loqueu-vos, siusplau, al lloc on hi hagi el cartell, que haurem
deixat seguint l'ordre adjunt.
6. Arribada a la pl. Major: per tal d'evitar embussos i colls d'ampolla a l'entrada de la
plaça Major pel C/ St. Miquel, al finalitzar la rua, cal que aquesta entrada sigui àgil.
Avanceu cap al centre de la plaça i ajudeu als nens/es a baixar de la carrossa. Seguiu les
indicacions del personal de l'organització /policia local. No desallotgeu el C/ St. Miquel
per sortir de la Plaça Major, ja que darrera la vostra comparsa en vindran d'altres. El C/
St. Miquel només s'utilitzarà per entrar a la Plaça Major. Podeu sortir de la Plaça pels
carrers: Sobrerroca, Cap del Rec, del Bisbe, Baixada dels Jueus i Baixada del Pòpul.
7. Aparcament de les carrosses: teniu un espai reservat a la Baixada de la Seu. Caldrà
ser àgil descarregant els infants i conduir-les-hi passant per la Baixada del Pòpul.
8. Espectacle a la Pl. Major (fins les 13.45 h aprox.): quan s'arribi a la Pl. Major,
l'animador infantil Manel Justícia donarà la benvinguda a les comparses participants i el
rei i la reina del Carnestoltes faran la lectura del pregó.
9. Personal de l'organització: anirem identificats amb un peto vermell.
10. Confetti, serpentines, xiulets i bosses
Al llarg de divendres al matí deixarem a les secretaries/recepció de les vostres escoles:
- Sac/s de confetti pels participants inscrits
- Serpentines (5 per cada participant inscrit)
- 1 xiulet per cada participant inscrit
- 1 bossa de plàstic per cada participant inscrit per tal que hi pugueu posar el confetti,
les serpentines i els xiulet
11. Per les comparses que heu demanat acompanyament de la policia local: El
mateix diumenge al matí la Policia Local trucarà als responsables de les comparses

perquè us puguin localitzar i rebeu instruccions en relació a l’acompanyament del vostre
punt de sortida fins al Passeig Pere III (2on tram).
11. Mesures de seguretat
- Les comparses que porteu vehicle cal que aquest disposi :
*d'assegurança i de la corresponent ITV
* assegurança de responsabilitat civil i d'accidents
* si porteu generador, la potència màxima ha de ser de 5kv i cal que estigui protegit per
evitar cremades. Cal que el sapigueu fer funcionar i conèixer l'ús dels extintors.
Si porteu generador i no teniu extintor, us en podem facilitar: envieu correu
electrònic a eoliveras@ajmanresa.cat / 93.8753410 Ext. 11, indicant nom, telèfon i
AMPA de l'escola que sigueu. Caldrà que els recolliu al Palau Firal fins aquest
divendres 13 de febrer al matí.
* els bidons de combustible estaran lluny del generador i amb bidons normalitzats per
transport, no bidons de plàstic.
- Les carrosses han d'arribar al Passeig Pere III sense participants
- Recomanem que almenys una persona s'ubiqui al costat del vehicle/carrossa.
NO és permesa pirotècnia, foc, ni begudes alcohòliques.
SIUSPLAU FEU-NOS UN RETORN CONFORME HEU REBUT AQUEST
CORREU. SI TENIU ALGUN DUBTE NO DUBTEU EN TRUCAR-NOS.
Moltes gràcies i bon Carnestoltes Infantil !
Regidoria de Cultura
Ajuntament de Manresa
93.8753410 Ext. 11

