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CONCURSO DE COMPARSA E CARROZAS DO ENTROIDO 2017 
CONCELLO DE NEGREIRA 
- SÁBADO 25 DE FEBREIRO -  

 
 
 
 

PRIMEIRA.-  A Delegación de Cultura e Deportes do Concello de Negreira, convoca o 
tradicional concurso de comparsas e carrozas que se celebrará o sábado 25 de febreiro de 2017. 
Neste concurso poderán inscribirse todas as Asociacións, Comunidades, Colexios e Colectivos 
que o desexen. 
 
SEGUNDA.- As solicitudes de inscrición poderán presentarse na Delegación de Cultura e 
Deportes do Concello de Negreira, ata as 14,00 horas do xoves 23 de febreiro. Todas aquelas 
solicitudes presentadas fora deste prazo serán desestimadas calquera que sexa a causa do seu 
retraso. 
 
TERCEIRA.- O premio establecido para o concurso de carrozas e comparsas será o seguinte: 
 
PREMIOS CARROZAS  PREMIOS COMPARSAS 
 
1º-    1.000 €     1º-    1.000 €  
2º-      600 €     2º-      600 € 
3º-     300 €     3º-      300 €  
4º-     150 €     4º-     150 € 
2 accésits de 100 €    2 accésits de 100 €       

Premio copla “JUAN VARELA AREOSO”: 100  €. 
 
 
PREMIOS INDIVIDUAL-PAREXAS  PREMIOS GRUPOS PEQUENOS (2-14) 
1.-   150 €      1.-   200 € 
2.-   100 €      2.-   150 € 
3.-   50 €      3.-  100 € 

 
 

• Por desprazamento pagarase a razón de 1,20 € / Km, ós grupos que viaxen en autocar, 
sempre que o grupo sexa de 50 participantes como mínimo. Terán que enviar por fax a 
relación de participantes e quilómetros que teñen de desprazamento. 

 
CUARTA.- O numero da orde das comparsas inscritas no desfile asignarase según a data de 
inscrición. 
 
QUINTA.- A concentración das comparsas e carrozas inscritas será no campo da Feira, a partir 
das 16:00 horas. 



 
O itinerario do desfile, que comenza ás 17:00 h. concentrándose na explanada do 
Campo da Feira, Carreira de San Mauro, Rúa da Cachurra, Avda. das Brañas, 
Rosalía de Castro, Castelao para rematar na Rúa do Carmen (diante do 
Concello). 
 
SEXTA.- As carrozas deberán ter unhas medidas que lle permitan transitar polas rúas de 
Negreira, sen dificultar o paso das outras carrozas e comparsas. 
As comparsas deberán estar formadas por un mínimo de 15 persoas. Para optar os premios dos 
grupos pequenos, as formacións terán que ter un mínimo de tres persoas e un máximo de catorce.  
O personal da organización queda facultado para excluilas do desfile ou cambiar o seu posto da 
orde a calquera carroza ou comparsa que poña en perigo a seguridade das demais formacións ou 
do público asistente. 
 
SÉTIMA.- O xurado estará composto por 5 persoas como mínimo, relacionadas co mundo da 
Cultura ou dos Festexos. 
Éstes terán liberdade de criterio para establecer as súas cualificacións, pero deberá prestar 
atención a cuestións como: número de membros, vestiario, orixinalidade, simpatía, posta en 
escea,  etc.... 
 
OITAVA.- A decisión do xurado darase a coñecer ó remate do desfile, na praza do Concello, ás 
20:00 h. (aproximadamente) onde haberá a actuación da orquestra SUAVECITO. 
 
NOVENA.- Un grupo pode optar a un premio como carroza e a outro como comparsa. 
Os participantes con coplas deberán presentalas ó xurado por escrito. 
 
DECIMA.- Só poderán subir o esceario os grupos que se presenten o concurso de coplas. 
 
UNDECIMA.- Os grupos/comparsas terán un tempo maximo de 5 min. para presentar as 
cancións ou coplas no esceario. 
 
DUODECIMA.- Queda prohibida a participación de animais perigosos. 
 
DECIMO TERCEIRA.- As carrozas que leven rodas de CONTEDORES DE BASURA, poderán 
ser descalificadas si se confirma que foron sustraidas de maneira ilegal de contedores municipais 
ou de Concellos limítrofes. 
 
DECIMO CUARTA.- Toda carroza ou comparsa que non acate as ordes da organización será 
descalificada e non optará a premios nin subvencións. 
 
DECIMO QUINTA.- En caso de choiva ou situación metereolóxica adversa, o desfile poderá ser 
suspendido, quedando aprazado para outra data, que a Organización comunicará os 
participantes. 
 
A participación no concurso supón a aceptación de todas e cada unha das bases. 
A decisión do xurado é inapelable. 


