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8/02 Dijous Gras

17 h - Rua d’arribada de Sa Majestat Carestoltes, amb l’esbirro i els set pecats capitals i una mica 
de música! Des de la plaça de Pau Picasso fins a Can Saurina, pel c. Major.

Un cop a Can Saurina, el Consell d’Infants farà la rebuda de S.M. Carnestoltes i companyia i 
defensarà davant del Ple municipal la celebració del Carnaval. 

Quan S.M. Carnestoltes hagi llegit el pregó, tindrem l’opció de participar al taller de màscares, a la 
sala d’exposicions, o bé podrem assistir o concursar en l’emocionant i renovat concurs de truites 
a la plaça de la República.

Concurs de truites de Dijous Gras. Feu el camí més llarg de truites! S’ha de recórrer una distància 
de gairebé 2 metres de truita per cobrir l’espai entre els fogons i el final de cada taula.
El “camí de truites” ha de ser una filera continuada de truites, posades de manera consecutiva. 
•	 Podran participar fins a 5 equips (de 2 a 5 persones cada equip); a cada grup almenys una 

persona ha de ser major d’edat. 
•	 L’organització posarà els ingredients (ous i oli) i els estris per cuinar.
•	 Cal inscripció prèvia al Casal de Cultura de Montornès de 16h a 20h de dilluns a divendres o 

via Wathsapp al 673 53 26 09, fins dimecres 7 de febrer o fins arribar al límit de places. En cas 
de no cobrir les places per equips es podrà fer la inscripció el mateix Dijous Gras a partir de 
les 16h a la plaça de la República.

Obsequis a càrrec de la Unió de Botiguers: Cada grup participant rebrà un xec per import de 
10 € pel sol fet de participar. El grup que abans arribi al final rebrà un xec per import de 50 €.
Els xecs es podran bescanviar en els comerços adherits a la Unió de Botiguers.

Comença la disbauxa!

10/02 Dissabte 

16.30 h – Concentració de disfresses i organització de la rua. Al c. de Federico García Lorca, a l’alçada 
del mercat, hi haurà una parada per a la recepció i organització de les disfresses participants al 
concurs.

17 h - Sortida de la rua.
Recorregut: c. de Federico García Lorca, pl. de l’Esglèsia, c. de la Llibertat, av. del Riu Mogent, 
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 Poli-
valent El Sorralet. Es farà un lluïment davant del jurat a la cruïlla dels carrers de J. Balmes amb 
Palau d’Ametlla.
Les coreografies no podran durar més de dos minuts.
Durant la rua comptarem amb l’acompanyament musical de la banda ‘The 5 outsiders of dixieland’ 

19 h – Obertura de portes de la Carpa Polivalent El Sorralet.

19.30 h aprox.- Final de la rua a la Carpa Polivalent El Sorralet. Prepareu-vos perquè la festa no ha 
acabat! Mentre el jurat del concurs de disfresses delibera, us podreu immortalitzar al photocall 
 de Carnaval i passar-ho genial de la mà dels Transtorners.

20.30 h aprox. - Veredicte del jurat i entrega dels premis. 

NOTA: En cas de pluja s’anul·larà la rua, però el lluïment de disfresses es farà a les 19 h 
la Carpa Polivalent El Sorralet i posteriorment s’anunciaran els premis. 

Rua de Carnaval



14/02

17.30 h – Taller de confecció de sardines: Veniu a confeccionar la vostra pròpia sardina a la plaça 
de Pau Picasso i no marxeu! Allà mateix us podreu acomiadar del difunt i donar el condol als 
seus acompanyants. 

A les 18.30 h farem la rua de dol amb la Colla de Diables per a la crema de Sa Majestat, anant pel 
carrer Major, fins al c. de Francesc Layret. Un cop llegit el testament de Sa Majestat Carnestoltes, 
hi haurà carquinyolis i sucs per endolcir aquest trist moment d’inici de la Quaresma.

Dimecres de Cendra – Acomiadem-nos de Sa Majestat Carnestoltes!

Categories
Individual infantils
/juvenil

Individual adults

Parella infantils/juvenils

Parella adults

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

Premi especial a qualsevol participant 
(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 €

Concurs de disfresses de Carnaval

Us podeu apuntar al concurs de disfresses fins divendres 9 de febrer a les 20 hores a: 
CASAL DE CULTURA De dl. a dv., de 16 a 20 h / OFICINA DEL BARRI De dl. a dv., de 10 a 14 h

11/02 Diumenge 

11 h – Escalfem motors amb una xocolatada per a la canalla a la Peixera per, tot seguit, fer la rua 
fins a la pl. del Poble, on ballarem amb el Gripau Blau a partir de les 12 h.

El Gripau Blau és un grup d’animació infantil que prové del món del lleure i la música. Toquen i 
ballen tot tipus de cançons infantils (cançons populars, interpretacions més modernes i de crea-
ció pròpia), amb música en directe i constant interacció amb el públic. Poseu-vos la disfressa i
veniu a ballar sense parar!

Més informació: www.elgripaublauanimacio.com (en cas de pluja l’espectacle es farà a l’Espai 
Cultural Montbarri)

Rua infantil i ball de disfresses amb el Gripau Blau



Aquest any tornaran a estar disponibles les polseres identificatives per a menors de 7 
anys, per ajudaran a facilitar la localització dels infants en cas de pèrdua durant esdeve-
niments multitudinaris.

Les polseres, són REUTILITZABLES, per tant, cal guardar-les a casa per poder-les fer servir  
diverses vegades en altres esdeveniments.

A les polseres que són de color taronja fluorescent, s’hi ha de posar el nom de l’infant i el 
telèfon de contacte de la persona adulta que en sigui responsable.

Les polseres van arribar a Montornès a través de la Direcció General de Protecció Civil de 
la Generalitat. 

Les podeu demanar al Casal de Cultura (Av. del Riu Mogent, 2), de dilluns a divendres, de 
15 a 21 h.

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

•	 C.I. La Peixera  

•	 Joves del C.J. Satèl·lit  

•	 Colla de Diables de Montornès del Vallès  

•	 Penya Lúdico cultural Pere Anton de Montornès del Vallès 

•	 Unió de Botiguers de Montornès del Vallès 

•	 Biblioteca de Montornès del Vallès  

•	 Creacions Tallaferro, taller d’imatgeria festiva i cartró pedra  

•	 Oficina del Barri 

Polseres identificatives per a infants

La imatge de la portada correspon al cartell guanyador del XXXIII Concurs de cartells de 
Carnaval, en la categoria infantil.


