Ajuntament de Mataró
Direcció de Cultura

NORMATIVA BÀSICA D’INSCRIPCIÓ I INCORPORACIÓ A
LES COMPARSES INSTITUCIONALS DE LA CIUTAT DE MATARÓ

INSCRIPCIONS
1. Les inscripcions a les comparses institucionals es podran fer de forma telemàtica
o presencialment a les oficines de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de
Mataró mitjançant el formulari corresponent, durant dos períodes de l’any: els
mesos d’abril i octubre.
2. Si bé a la sol·licitud d’inscripció hi haurà l’opció de demanar formar part de
diverses colles, un cop es comuniqui a la persona inscrita que té plaça a una de
les colles, les altres sol·licituds quedaran completament anul·lades.
3. Les inscripcions només seran acceptades si en el moment de realitzar la
inscripció es té l’edat mínima per inscriure’s a la comparsa. Veure quadre de l’
annex.

LLISTES D’ESPERA I INCORPORACIÓ
4. Per cobrir les vacants es seguirà l’estricte ordre de la llista d’espera fins a assolir
el número màxim de membres de cada colla. Veure quadre de l’annex.
5. Si en el moment de comunicar a l’interessat/da que pot entrar a formar part de
la colla, no és localitzat/da quedarà automàticament exclòs de la llista d’espera, i
en cas de no complir el requisit d’edat mínima d’incorporació, seguirà formant
part de la llista d’espera fins a nova plaça. Veure annex.
6. Comparses amb colla infantil i d’adults: Aquelles persones que formin part d’una
colla infantil i que per motiu d’edat hagin d’abandonar la comparsa, podran
seguir formant part de la colla desenvolupant tasques de col·laboradores, en el
moment que tinguin l’edat per a formar part de la colla d’adults s’hi integraran
de forma directa.
7. Les baixes de cada colla s’hauran de comunicar a la Direcció de Cultura en
qualsevol moment de l’any, i seran cobertes amb la màxima celeritat possible.
Malgrat tot, les baixes que es produeixin més enllà del 15 de maig seran cobertes
si des de la Direcció de Cultura, previ diàleg amb la colla, es considera
imprescindible per al bon funcionament de la comparsa.

ANNEX
Quadre resum d’indicadors per a la inscripció i incorporació a les comparses
institucionals

Diablesses
Tabalers do Maresme
Momeroteta
Momerota
Grallers de les Momerotes
Tabalers de la Momerota
Dragalió
Tabalers del Dragalió
Drac
Tabalers del Drac
Nans
Responsables de Nans
Gegants
Flabiolaires
Àliga
Ministrils

Nombre màxim
de
portadors/músics
35
20
20
25
16
15
15
15
25
20
45
6
28
12
14
-

Edat mínima
d’inscripció

Edat mínima
d’incorporació

16/dona
16
7
16
*
16
8
6
16
16
5
14
16
*
16
*

18/dona
18
9
18
*
18
10
8
18
18
7 (segons alçada)
16
18
*
18
*

* El criteri per formar part de les colles de músics d’instruments de vent que
acompanyen les comparses es farà a partir dels coneixements previs de l’instrument
que s’hagi de cobrir mitjançant una prova amb la colla. D’altra banda, el criteri d’edat no
preval en aquests casos, ja que són colles que no surten o no acostumen a sortir en
horari nocturn.

NOTA:
Provisionalment, fins a l’octubre de 2013 no hi haurà possibilitat d’inscriure’s a cap de
les comparses.
A partir d’octubre 2013 s’obriran de nou les inscripcions per aquelles comparses que
hagin esgotat l’actual llista d’espera que disposa la Direcció de Cultura, i si cal, per
aquelles comparses en que des de la Direcció de Cultura es prevegi el seu esgotament.

