BASES PARTICIPACIÓ CAVALCADA DE FESTES MAJORS
DIVENDRES 3 DE MAIG DE 2019

ORGANITZADA PER LA JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA
SOTA EL PATROCINI I AMB LA COL·LABORACIÓ DEL M.I. AJUNTAMENT DE
CULLERA


Les comissions han d’estar a les 17:45 hores per la zona del C/Rei En Martín, c/ Antiga
Estacíó (COTACA), i la cavalcada eixirá a les 18 hores.



Els participants en la cavalcada hauran de guardar en tot moment l’ordre i decor propis d’un
acte integrant de les Festes Majors de Cullera. Cal recordar que està prohibit el consum de
begudes alcohòliques a la via pública al llarg del recorregut de la cavalcada.



Les comissions desfilaran seguint el mateix ordre que en l’ofrena, i ho faran sense detindre’s
per executar coreografies, ni per a fer qualsevol altre tipus d’espectacle. Aquestos, en cas
d’haver-ne, deuran estar preparades per poder-los fer desfilant (encara que sí que es pot
fer algun pas o alguna part parats).



L’itinerari serà C/ Valencia des de l’encreuament del C/ Rei En Martín, C/ Cervantes, Rambla
Sant Isidre, C/La Bega (per davant de Mercadona), Avinguda País Valencià, C/ Peixcadors,
Plaça de la Llibertat, Plaça La Verge i Passeig Dr. Alemany. Els vehicles eixiran pel C/ La
Marina i les comissions pel C/ Mur de S.Joaquín, C/ Teatre, i C/ Riu fins la Plaça España.



Tots els complements i elements decoratius que acompanyen a cada comparsa s’han de dur
des de l’inici de la cavalcada i durant tot el seu recorregut.



La Regidoria de Festes disposarà una partida al pressupost que es repartirà entre les
comissions, proporcionalment al nombre de participants majors en la cavalcada. Aquestos
seran comptats per JLFC durant el recorregut (C/ Cervantes (Clinica Integral Veterinaria) i
en el recompte s’inclourà també a la Fallera Major i President infantils, o representants.



La Junta Local Fallera de Cullera nomenarà un jurat qualificador, ubicat en algun lloc del
Passeig Dr. Alemany, de forma que puga vore la desfilada i coreografia al llarg del mateix.
El jurat tindrà una còpia de les presents bases per tal d’aplicar correctament el que en ells
s’hi exposa.
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Cada membre del jurat puntuarà de 0 a 10 els següents criteris:
Originalitat del tema de la comparsa.
Qualitat de les disfresses i complements.
Ordre i formació de la comparsa.
Coreografia*.

*Com que les comparses no deuen parar per a fer la coreografia, si ho fan seran penalitzades i
aquest apartat només puntuarà un màxim de 2 punts, a criteri del jurat.


La Regidoria de Festes del M.I. Ajuntament de Cullera atorgarà premis a les 3 comparses
que hagen obtingut major puntació global del jurat.



Els premis consisteixen en un banderí acreditatiu de 1er, 2n i 3r, no tenint dotació
econòmica ni cap altre tipus de remuneració. Es lliuraran en finalitzar la cavalcada al Saló
de Plens de la Casa Consistorial, on podran podran accedir el President/a, Fallera Major o
representant, Delegat/da de JLFC i els Infantils.



Els resultats de les puntuacions del jurat s’entregaran posteriorment a les comissions
mitjançant la JLFC.
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