
 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

Tel. 971 65 30 02 

Fax. 971 16 30 07 

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS  

                                   REGIDORIA DE FESTES (RUA 2020) 

 

ASSUMPTE: PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE S’ELEVA A BATLIA. 

S’eleva a Batlia la següent proposta de resolució, oïda la Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament de Santanyí 

 

PROPOSTA: 

1.Aprovar les bases de participació a Sa Rua 2020 de Santanyí, que tindrà lloc el dissabte 

22 de febrer a les 15:30h.  

 

BASES  

1- La concentració dels participants de Sa Rua serà el dissabte 22 de febrer de 15:00h a 

15:15h al carrer Guàrdia Civil les carrosses i comparses amb vehicles (sentit ascendent cap a la 

plaça) i al carrer Centre la resta de participants, es situaran per ordre d’arribada, sempre 

respectant les indicacions de la Policia Local i/o responsables de l’organització. S’han de 

respectar el possibles canvis en l’ordre que l’organització cregui oportuns. La sortida de Sa 

Rua serà a les 15:30h.  

2- L’itinerari serà el següent (1 volta): Carrers Guàrdia Civil, Plaça Major, Plaça 

Constitució, Cas Majoral, Llaneras, Placeta Canal, Reiet, Sant Andreu i finalitzarà a la Plaça 

Major. No es podrà estacionar als carrers que conformen tot el recorregut. Una vegada 

finalitzat el recorregut les carrosses quedaran estacionades al lloc indicat per l’organització 

(Plaça Major, carrer Guàrdia Civil o carrer Portell).  

3- Hi poden participar tota persona que vengui disfressada en les categories especificades 

més endavant. Per poder participar s’ha de formalitzar la inscripció durant els dies 17 a 21 de 

febrer al whatsapp 666 57 10 27 o al correu infodinamitza@gmail.com En el moment de la 

inscripció és necessari donar el nom i forma de contacte d’una persona responsable.  
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4- En el moment de la concentració l’organització repartirà un número de participació per 

tal de facilitar la identificació de cada participant durant Sa Rua. Aquest número s’ha de portar 

en un lloc fàcilment visible durant tot el recorregut.  

5- Les categories contemplades per Sa Rua són les següents:   

CARROSSA: qualsevol vehicle de 4 o més rodes de tracció animal o de motor que puguin 

transportar participants, música i decoració relacionada amb la disfressa del conjunt. La 

organització podrà estudiar casos especials (com per exemple algun tipus de remolcs de 

tracció animal de 2 rodes).   

COMPARSA: grup de més de 4 persones amb una disfressa que els doni sentit en conjunt. 

Es pot utilitzar vehicle o artilugis per transportar música i/o decoració, però la finalitat no és 

transportar participants.   

INDIVIDUAL-PARELLES: qualsevol grup de fins a 4 persones. Cada persona o grup 

pot participar en una única categoria de les anteriors. També es podrà entrar en la categoria de 

COREOGRAFIA: en el moment de l’inici del recorregut, davant el jurat situant en la Plaça 

Major, es podrà realitzar una coreografia de mínim 1 minut i màxim 3 minuts, si no està dins 

aquests temps el grup quedarà desqualificat d’aquesta categoria. Cada col·lectiu ha de tenir el 

seu equip de so. Aquest darrer premi es podrà acumular a un dels anteriors.  

6- El premis es lliuraran de la següent manera:  

 

CATEGORIES  CARROSSES  COMPARSES  INDIVIDUAL  COREOGRAFIA  

     1r premi               350€                  200€                 100€                     180€  

     2n premi              250€                  100€                   70€                        - 

     3r premi               150€                   50€                    50€                        -  

 

7- El jurat serà designat per la batlia de l’Ajuntament de Santanyí. El jurat valorarà esperit 

de carnestoltes, criteris estètics, de posada en escena, originalitat, incorporació musical i 

vestuari. El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis i/o crear-ne de nous si s’escau.  
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8- Pels participants de Sa Rua, en acabar el recorregut l’Ajuntament de Santanyí els 

oferirà xocolata calenta.  

9- La revelació dels guanyadors es realitzarà al finalitzar el recorregut a la Plaça Major. 

Els guanyadors de la categoria de COREOGRAFIA hauran de repetir-la.  

10- Els premis seran lliurats per transferència bancària a la persona física representant de 

cada carrossa, comparsa, coreografia o individu-parella. L’Ajuntament de Santanyí informarà  

a cada grup guanyador del procediment a seguir en el moment de l’entrega de premis. 

 11- La desfilada serà objecte de seguiment i vigilància per la Policia Local de Santanyí, 

que vetllarà pel bon funcionament de la mateixa.  

12- Per a més informació i contacte podeu escriure al whatsapp 666 57 10 27 (Xavi) o al 

correu infodinamitza@gmail.com 

 

2. Autoritzar una despesa de 1500€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària de festes (20-

33817-22699-01) en concepte de premis.  

 

Santanyí, 31 de gener de 2020 

 

 

 

Signat 

Joan Gaspar Aguiló Martínez 
Regidor de Festes 

de l’Ajuntament de Santanyí 
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