COMISSIÓ COMPARSES 2018
Vestuari i Comportament

1.VESTUARI:
El vestuari és un dels elements més significatius de les comparses de Vilanova.
Visualment és de gran importància, independentment dels color i formes que
configurin la resta de la indumentària, que s’estableixin unes normes mínimes
d’obligat compliment a l’hora de participar en aquesta festa.
VESTUARI MASCULÍ:
-

El color dels pantalons ha de ser negre o blau marí. És indiferent el tipus de
pantalons ni el material del qual estigui fet.

- No es podran portar sabatilles esportives. El calçat ha d’anar d’acord amb la
vestimenta. Es recomana sabates o, si s’incorporen sabatilles , que siguin
-

-

-

-

fosques o negres.
Barretina del color que s’adeqüi a la indumentària de la comparsa. Mocadors i
d’altres elements que no siguin la barretina s’han d’excloure.
Es guardarà una línea amb la tònica de la comparsa, és a dir, les comparses no
és un moment per disfressar-se, per tant la indumentària no es podrà
confondre amb una disfressa, els detalls incorporats a americanes, armilles,
mocador o camises, no poden donar la sensació que ens trobem en una rua de
carnaval.
La utilització exclusivament d’una samarreta per la part superior ha de tendir a
desaparèixer, o com a mínim incorporar algun element més que visualment
trenqui la sensació de samarreta simple.
Els caramels hauran d’anar dins un mocador de farcell o de l’entitat
organitzadora de cada comparsa en el cas que aquesta tingui un mocador
propi.
No s’admetran bosses,de qualsevol tipus, per portar caramels.

VESTUARI FEMENÍ:
-

S’han de portar clavells, és indiferent el color.
Mantó
Es durà faldilla o vestit.

- No es podran portar sabatilles esportives. El calçat ha d’anar d’acord amb la
vestimenta. Es recomana sabates o, si s’incorporen sabatilles , que siguin
fosques o negres.
Aquesta informació es lliurarà, per part de les entitats, a totes les parelles en el
moment que s’inscriguin a la comparsa. Es recomana mostrar la indumentària en
fotografia o físicament.
Aquesta norma entrarà en vigor a partir del moment de la presentació a l’assemblea.

2. COMPORTAMENT de COMPARSERS I BANDERES:
INFANTILS MENORS DE 7 ANYS:
Als més menuts, menors de 7 anys, es lliurarà el full creat per la FAC on s’informa al
pares de les condicions d’entrada a la plaça. Es firmarà un per parella, per part d’un
adult responsable d’aquells nens. Aquest full es pot descarregar directament de la
pàgina oficial del Carnaval. Cada parella podrà portar dos pares acompanyants

INFANTILS ENTRE 7 i 13 ANYS:
Es lliurarà un document, que es pot descarregar de la pàgina de la FAC, que han de
signar els pares per tal de donar constància de que estan informats dels requisits i que
saben el funcionament de les entrades, així com la prohibició de poder accedir a plaça
sense l’acreditació que la FAC dóna a la seva entitat.
Tot i signar el document se’ls hi explicarà un a un la impossibilitat d’accedir a la plaça
de la vila. Si hi ha un cas extrem d’algun nen amb algun problema específic es parlarà
dins la pròpia entitat, s’analitza la situació i es decidirà si cal fer una excepció. En
aquests casos prendrà nota i demanarà que el pare del nen busqui el responsable de la
bandera el mateix dia per tal d’informar-lo i que en tingui coneixença, a part se li
facilitarà una acreditació d’accés a la plaça per tal de que el nen no tingui cap
problema per gaudir la festa.
Cada 10 parelles portaran 1 responsable.

ADULTS:
-

-

-

-

Està prohibit entrar a la Guerra amb llaunes o ampolles de vidre. S’exclourà de
la guerra a aquells comparsers/eres intentin entra a la plaça amb aquests
envasos.
Les entrades a la plaça es regeixen per una estructura determinada, intentar
ignorar aquestes normes o menystenir a qualsevol persona de l’organització no
és admissible.
Qualsevol element o situació que pugui comportar una situació de risc , en
quan a la seguretat de les persones que hi han a la plaça, hauria de ser motiu
per limitar l’accés.
Cada bandera portarà un responsable que assegurarà que la seva comparsa
segueixi les indicacions del personal de l’organització.
Els compasers o comparseres que mostrin una actitud massa èbria o agressiva
no podran accedir a la plaça.

S’aconsella que cada entitat faci una reunió amb els banderers, guies i
responsables de cada bandera on se’ls hi facilitarà la documentació informativa
referent a sortides i entrades, se’ls hi transmetrà tot el que es parla a les
assemblees de la FAC per tal de intentar aconseguir unes bones comparses (el va-ivé de les guerres, com s’ha d’entrar a la plaça, precaucions amb els menors, etc.)
Al inici de cada guerra, abans que les banderes entrin a plaça, per megafonia es
recordaran les mesures de seguretat, tant pel tema d’envasos i comportament,
com les sortides d’emergència establertes a la Plaça de la Vila.

Aquesta norma entrarà en vigor a partir del moment de la presentació a l’assemblea.

