NORMATIVA COMPARSES INFANTILS
7 A 13 ANYS
Normes d’obligat compliment per les entitats,
les famílies i els nens i nenes d’entre 7 i 13 anys, que vulguin participar a la Guerra de les
12:00.
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Els protagonistes de les guerres infantils són els nens i nenes. L’organització ho té en compte i
per això a la plaça hi haurà col·laboradors/es clarament identificats que estaran atents a
qualsevol incident o necessitat que els nens i nenes puguin tenir.
Cal respectar les normes bàsiques de vestuari, mantons i faldilla/vestit per a les nenes i barretina
i sabates per als nens.
Cal fer pedagogia entre els infants perquè siguin conscients de l’acte al qual participen. Convé
que se’ls expliqui que els caramels es llencen a grapats, sobretot durant la Guerra. D’aquesta
manera s’eviten petits accidents dolorosos.
Queda totalment prohibit l’accés a la plaça d’acompanyants (pares, mares, etc.). Si la bandera
d’una entitat arriba a la plaça amb acompanyants no autoritzats se li prohibirà l’entrada.
Aquells pares i mares que no vulguin deixar entrar els nens a la plaça, se n’hauran de fer càrrec
mentre duri la guerra. Això significa que els pares o mares de nens que no entrin a la plaça, se’n
fan responsables recollint-los a la zona prèvia d’accés. Cada entitat sap quina és aquesta zona i
ho comunicarà als pares. Desprès de la guerra, els nens i nens es poden retrobar amb la bandera
al lloc designat per l’entitat.
És molt important que els infants tinguin com a referent clar el banderer, així com alguns dels
acompanyants de l’entitat. Recordar-los el color de la bandera i l’entitat en la que participen pot
ser útil en cas de distracció o pèrdua momentània de la fila.
Mentre el banderer, junt amb un acompanyant, puja al balcó a rebre la llaçada d’enguany, els
infants esperaran a la plaça començant a preparar-se per sortir. Quan la bandera baixi,
començarà la sortida de manera ordenada.
La sortida de les banderes serà per l’Avinguda Francesc Macià en direcció al mercat.
Els pares i mares que no accedeixin a la plaça podran retrobar-se amb els seus fills en el punt on
l’entitat amb la que participen els indiqui en el moment de fer la inscripció. El dia de la Comparsa
es recordarà aquest punt per tal de no confondre’s i per si hi ha hagut algun canvi d’última hora

La FAC i l’organització de la vostra entitat, agraïm anticipadament la vostra col·laboració pel bon
funcionament de la festa.
FEDERACIO D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL
FEBRER DE 2020

Jo, _________________________________________________, amb DNI ________________ , com a
mare/pare/tutor de l’infant ________________________________________________, soc coneixedor i
accepto les normes i condicions establertes per a la participació del meu fill/a a la guerra infantil de les
12:00, organitzada a la Plaça de la Vila, el diumenge de Carnaval.

Vilanova i la Geltrú, _______ de _______________________ de _________

Signatura

