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A punt per al Carnaval 
 

Sa Majestat Carnestoltes ja s'ha passejat aquesta setmana per 
les escoles del municipi per anar fent boca amb vista al 
Carnaval. L'arribada oficial serà aquest dijous, i la rua i el 
concurs de disfresses el dissabte, 25. 

Aquest dijous (Dijous Gras) a les 18 h se celebrarà a la Sala Parroquial de Sant 
Sadurní un ple extraordinari del Consell d’infants. D’ells dependrà que S.M. 
Carnestoltes pugui rebre la vara de manar de mans de l’alcalde. Una hora 
abans de l'inici del Ple hi haurà un taller de màscares i se celebrarà el X 
Concurs de truites artesanes. Es premiarà la truita més original i la més bona. 
Qui vulgui participar, pot fer-ho presentant la seva truita a la Sala Parroquial de 
Sant Sadurní el mateix dijous 23 de febrer entre les 17 i les 18 h. 

El programa de Carnaval també inclou el tradicional concurs de disfresses, amb 
premis sucosos que oscil·len entre els 50 i els 700 euros. S'hi pot participar en 
les categories individual, parella, grup i comparsa. Les persones interessades a 
participar es poden apuntar fins al 24 de febrer al Casal de Cultura i a l’Oficina 
del barri. 

Les disfresses presentades al concurs desfilaran amb la rua de Carnaval el 
dissabte 25 de febrer. La rua seguirà el recorregut habitual, amb sortida des del 
carrer de Federico García Lorca, passant per Montornès Centre i amb arribada 
a la Carpa Polivalent El Sorralet per a l’entrega de premis. El grup Transtorners 
posarà el toc musical al "Carnaball"a la vetllada amb un concurs de playbacks, 
després del lliurament de premis. 

La programació arribarà a la seva fi el Dimecres de Cendra amb un taller per 
confeccionar sardines a la Biblioteca i la rua mortuòria per la crema de S.M. 
Carnestoltes. Com a novetat d’enguany, la rua mortuòria, amb 
l’acompanyament de la Colla de Drac i Diables, sortirà des de la plaça de Pau 
Picasso. 
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