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23 de febrer • Dijous Gras Sala Parroquial de Sant Sadurní

                               Inscripció i presentació de les truites. Consulteu els requisits per participar a 
www.montornes.cat

Premis:
• Premi a la truita més original: Caixa d’experiències “Siente la Aventura”. Es valorarà 
la novetat en la utilització d’ingredients.
• Premi a la truita més bona: Caixa d’experiències “Sabores del Mundo”. Es valorarà 
que destaqui de la resta pel seu sabor i textura.

             Tallers de preparació del Carnaval: màscares, nassos i més! Ens preparem 
per a l’arribada de S.M. Carnestoltes. 

            Sessió extraordinària del Consell d’Infants dedicada a la celebració del Carnaval
Els i les representants del Consell d’Infants hauran de defensar la celebració del Carna-
val. Si se’n surten, celebrarem l’arribada de S.M. Carnestoltes, el Rei dels poca-soltes,
 amb els seus set acòlits i l’esbirro. L’alcalde farà el traspàs de la vara de manar i es
 llegirà el pregó d’inici de festes.

 Tot seguit s’anunciarà el veredicte del concurs de truites, es repartiran els premis  
 i es farà el tastet de les truites presentades al concurs.

De 17 a 18 h

De 17 a 18 h

18 h

25 de febrer • Dissabte, ... Carnaval Carnaval!

                      Concentració de disfresses al c. de Federico García Lorca amb pl. de 
Lluís Companys.

16.30 h 

       Sortida de la rua. Recorregut: pl. de Lluís companys, c. de Fede-
rico García Lorca, pl. de l’Església, 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 Carpa Polivalent El Sorralet. 
       Es farà una desfilada de lluïment davant del jurat a la cruïlla dels carrers
       de  J. Balmes amb J. Verdaguer. Amb l’acompanyament de la Xaranga Damm-er.

17 h  

Rua i concurs de disfresses de Carnaval

           Arribada i rebuda de públic i disfresses per part de la 
companyia TransTorners, amb gresca i photocall.
19.30 h aprox. 

X Concurs de truites artesanes. 



1 de març • Dimecres de Cendra

                  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. 

             Vetlla de Sa Majestat Carnestoltes a la plaça de Pau Picasso.
Ploraneres i ploraners, veniu a acomiadar a Sa Majestat!

                 Rua mortuòria per la crema de Sa Majestat el Rei Carnestoltes
Recorregut: pl. de Pau Picasso, c. Major i c. de Francesc Layret. 

Amb l’acompanyament de la Colla de Drac i Diables. L’esbirro de Sa Majestat 
Carnestoltes llegirà el seu testament i se sortejarà la panera del testament*. 
Clourem l’acte amb carquinyolis i sucs.

*Durant els actes de Carnaval (Dijous Gras, entrega de premis de la Rua de 
Carnaval i Dimecres de Cendra) es vendran tiquets per al sorteig del testament 
de S.M. Carnestoltes, en forma de panera, que se celebrarà el Dimecres de 
Cendra.
La panera conté un lot de productes valorat en més de 60 € i és una iniciativa 
de l’alumnat de 4t d’ESO del Vinyes Velles per finançar una part del viatge de final de curs.

17.30 h 

18 h 

18.30 h 

26 de febrer • Diumenge, espectacle familiar Espai Cultural Montbarri 

                    Visca la festa!  amb Ai, carai
Posa’t la disfressa i vine a ballar. Mitjançant la música, la cançó, la dansa, les coreografies i 
el joc dirigit creem un ambient festiu i de ballaruga per a tots els infants, pares i mares, tiets 
i tietes, avis i àvies, veïns i veïnes i tota la família!

Edat recomanada: totes les edats
Durada: 75 minuts
Més informació: www.aicarai.com

11.30 h 

                               Veredicte del jurat i entrega dels premis. Un cop entregats els premis, els 
TransTorners animaran l’ambient amb un concurs de playbacks on podrà participar tothom 
qui vulgui (individuals  o grups).

NOTA: En cas de pluja, el lluïment de les disfresses es farà a les 19.30 h a la Carpa 
Polivalent, abans del lliurament dels premis.

20.30 h aprox. 



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

• C.I. La Peixera
• Centre d’Estudis de Montornès del Vallès
• Colla de Drac i Diables de Montornès del Vallès
• Creacions Tallaferro, taller d’imatgeria festiva i 

cartró pedra
• Xaranga Damm-er
• Companyia Transtorners
• Biblioteca de Montornès
• Oficina del barri
• Depts. d’Infància, de Joventut i de Cultura, Festes 

i Patrimoni

Concurs de disfresses de Carnaval

Categories
Individual infantil/juvenil

Individual adulta

Parella infantil/juvenil

Parella adulta

Parella mixta

Grup

Comparsa

Premi especial del jurat

Descripció
Fins a 16 anys (inclosos)

A partir dels 17 anys

Fins a 16 anys (inclosos)

A partir dels 17 anys

1 infant o jove fins a 16 anys (inclosos) + 1 adult

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

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 €

Us podeu apuntar al concurs de disfresses fins al divendres 24 de febrer de 2016 a les 20 hores a: 

     De dl. a dv., de 16 a 20 h 
     De dl. a dv., de 10 a 14 h

CASAL DE CULTURA 
OFICINA DEL BARRI


