


IX Concurs de truites artesanes*.
De 17 a 18 h - Inscripció i presentació de les truites.
Hi haurà tres premis:
- a la truita més original
- a la truita més gustosa
- a la truita més ben presentada

Taller de màscares de Carnaval*.
De 17 a 18 h - Ens preparem per a l’arribada de 
S. M. Carnestoltes.

Ball de màscares familiar*.
De 18 a 18.30 h - Ens posem la màscara i ballem 
a l’espera de S. M. Carnestoltes.
(*Organitzen el Centre Infantil La Peixera i el 
Centre Juvenil Satèl·lit) 

18.30 h - Arribada de S.M. Carnestoltes, el Rei 
dels Poca-soltes, amb els seus set acòlits. 
Ple municipal de benvinguda a S.M. Carnestol-
tes, traspàs de la vara de manar per l’alcalde de 
Montornès del Vallès i lectura del pregó d’inici 
de festes, dels versots i del veredicte del con-
curs de truites, amb repartiment dels premis.

A continuació, tastet de les truites presentades 
al concurs.

Dijous Gras, 4 de febrer
Teatre Municipal 

Arribada de Sa Majestat Carnestoltes. 
Compte! no ve sol, porta companyia!

11.45 h - Balla, canta i riu amb el Pot Petit 
En Pau i la Jana acompanyats de la Melmelada 
Band, ens conduiran per un viatge en què coneixerem 
tots els amics que tenen dins del Pot Petit.

Diumenge 7 de febrer
Espai Cultural Montbarri

La festa s’eixampla cap el Nord!!!

16.30 h – Concentració de disfresses i organització 
de la rua a la pl. de Lluís Companys. 
Montornès Nord dóna la benvinguda a la rua.
 
17 h -  Sortida de la rua amb la participació de 
les batucades Tukandú i Perkutes de Canet.
Recorregut: pl. de Lluís companys, c. de 
Federico García Lorca, pl. de l’Esglèsia, c. de la 
Llibertat, av. del Riu Mogent, Casal de Cultura, 
av. de la Llibertat, av. de l’Onze de Setembre, 
c. de Jaume Balmes, c. de Palau d’Ametlla, c. 
de l’Estrella, rbla. de Sant Sadurní, av. de la 
Llibertat i av. de Can Vilaró per acabar a la nova 
carpa polivalent.
Es farà un lluïment davant del jurat a la cruïlla 
dels carrers de J. Balmes amb J. Verdaguer.

19.30 h -  Final de la rua a la nova carpa polivalent.
 
A continuació: Parlaments de l’alcalde i de S. 
M. Carnestoltes. 

20.30 h - Veredicte del jurat i entrega dels premis.

NOTA: En cas de pluja, el lluïment 
de disfresses es farà a la nova carpa 
polivalent juntament amb el lliurament 
de premis.

22.00 h – CarnaBall. Festa de disfresses per a 
tots els públics a la nova carpa polivalent.**
Entrada gratuïta. Música per a tota la familia i pre-
mis a les millors disfresses per cortesia de la Colla 
de Diables. Vine amb la teva disfressa a gaudir del 
nou espai!!!. Consumicions a preus populars.
(**organitza la Colla de Drac i Diables de 
Montornès del Vallès)

Dissabte, 6 de febrer 
Rua de Carnaval

Ballarem el Cuc Poruc, el Cowboy, l’Esquimal, la 
Rumba de l’amistat, i moltes cançons més. Vine 
amb la teva disfressa a ballar sense parar!!!
Recomanat per a totes les edats.

Ha arribat el gran moment... la festa 
es disfressa per sortir al carrer!



18 h – Taller: Sardines a la Biblioteca? 
Vine a confeccionar la teva pròpia sardina a la Biblioteca. Cal inscripció a la Biblioteca o al C.I. La 
Peixera. En acabar, tothom qui vulgui acompanyarà el seguici de la Rua de Dol.

19 h – Rua Mortuòria per a la crema de Sa Majestat el Rei Carnestoltes.
Des de la Biblioteca, fins al recinte firal. Amb l’acompanyament de la Colla de Drac i Diables.

En acabar, al recinte firal, els acòlits de Sa Majestat Carnestoltes llegiran el seu testament.

Dimecres de Cendra, 10 de febrer

Categories
Individual infantils/juvenils
Individual adults
Parella infantils/juvenils
Parella adults
Parella mixta
Premi especial del jurat

Descripció
Fins a 16 anys (inclosos)
Disfresses individuals a partir dels 17 anys
Fins a 16 anys (inclosos)
Disfresses per parelles a partir dels 17 anys
1 infant o jove fins als 16 anys (inclosos) + 1 adult
El jurat podrà concedir un únic premi especial a qualsevol 
participant nominal (individual, parella, grup o comparsa) 
que no hagi estat guardonat amb cap dels altres premis

Premis únics
50 €
100 €
100 €
200 €
150 €
100 €

1r premi
500 €

700 €

2n premi
200 €

300 €

Grup

Comparsa

Mínim 3 persones i màxim 9, de totes les edats, que 
portin una indumentària homogènia i harmònica
A partir de 10 persones, de totes les edats, que portin 
una indumentària homogènia i harmònica

Premis del concurs de disfresses de Carnaval

La festa acaba amb plors, arriba el dia de dol! 

C.I. La Peixera 

Joves del C.J. Satèl·lit

Colla de Drac i Diables de Montornès del Vallès

Biblioteca de Montornès del Vallès 

Creacions Tallaferro, taller d’imatgeria festiva i cartró pedra

Oficina del Barri

Departament de Joventut 

Departament de Festes

Aquest Carnaval és possible 
gràcies a la participació i 
col·laboració de:

Us podeu apuntar al concurs de 
disfresses fins divendres 5 de 
febrer de 2016 a les 20 hores a:

CASAL DE CULTURA            
De dl. a dv., de 16 a 20 h

CENTRE JUVENIL SATÈL·LIT
De dl. a dv., de 16 a 20 h

OFICINA DEL BARRI            
De dl. a dv., de 10 a 14 h



ELS OCIOSOS 8
LA 8ª PEL·LÍCULA DE

QUETEQUENTIN TORRENTINO

NO HAN VINGUT FINS A MONTORNÈS AMB UNA BENEÏDA RAÓ

Luxúria Gola Avarícia Peresa Ira Enveja Supèrbia Carnestoltes


