


18 h – Concentració d’assistents amb música de Carnaval.

18.30 h - Arribada de S.M. Carnestoltes, el Rei dels Pocasoltes, amb el seu 
ajudant el Tronat. 

Traspàs de la vara de manar per l’alcalde de Montornès del Vallès i lectura 
del pregó d’inici de festes.

Tot seguit, VII concurs de truites casolanes.
 

Dijous gras, 27 de febrer

Mercat de Ntra. Sra. del Carme (Montornès Nord)

Arribada de Sa Majestat Carnestoltes. Comença la disbauxa!

De 18.30 a 21.30h - Carnaval jove amb el col·lectiu de DJ’s de Montornès, 
tunning personal i altres sorpreses.

Entrada gratuïta.  Servei de refrescos.

Recaptació destinada al viatge fi  de curs dels alumnes de 2n Batxillerat de 
l’Institut Vinyes Velles.

Per a joves de 12 a 18 anys.      

Divendres, 28 de febrer

Carnaval Jove – Edi, ci del Teatre/Stoping

Primer dia de festa: els joves són els protagonistes!

Dissabte, 1 de març

Rua de Carnaval

Rua de Sa Majestat Carnestoltes, concurs de disfresses i festa
al carrer!

16.30 h – Concentració de disfresses i organització de la rua. Pl. lluís Companys. 
Montornès Nord dóna la benvinguda als participants de la rua.



17 h -  Sortida de la rua amb la participació de la Xaranga El Reencuentro i la 
batuakada Percudium.

Recorregut: pl. de Lluís companys, c. 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. Jaume Balmes, c. Palau d’Ametlla, c. Major, per acabar a 
a pl. Pau Picasso.

Es farà un lluïment davant del jurat a c. J. Balmes amb c. J. Verdaguer.

19.30 h -  Final de la rua: a pl. Pau Picasso. Entrega de berenar als participants 
que presentin el resguard de participació. Recepció de l’alcalde i pregó de S.M. 
Carnestoltes. 

Veredicte del jurat i entrega dels premis.

NOTA 1: per a complir amb les normatives de seguretat segons la llei d’espectacles, 
s’ha decidit fi nalitzar la rua de Carnaval a la pl. Pau Picasso, ja què l’aforament 
del Pavelló d’Esports és limitat i no volem deixar ningú fora de la festa.

 NOTA 2: en cas de pluja dissabte 1 de març, la rua es posposaria a diu- 
 menge 2 de març, a la mateixa hora i amb el mateix recorregut.  

22 h – Carnaval Rock (grups a confi rmar) - Teatre Municipal
Organitzat per l’Ajuntament i la Colla de Drac i Diables de Montornès del Vallès

18 h – Taller Sardines a la Biblioteca? Vine a confeccionar la teva pròpia sardina. 
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 de Dol per l’enterrament de la sardina.
Des de la Biblioteca, fi ns el pati del Casal de Cultura. Amb l’acompanyament de 
la Colla de Drac i Diables de Montornès del Vallès.

En acabar, trencament de la Sardina-Pinyata feta pels joves del C.J. Satèl·lit.

Dimecres de cendra, 5 de març:

Ploraners i ploraneres, sortiu al carrer!! Sa Majestat ens deixa... dia de dol.



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

Espectacles “Carnestoltes el Rei dels Poca-soltes” a càrrec de la companyia 
ACTUA Produccions

Batukada Percudium

Xaranga El Reencuentro

Mercat Nra. Sra. del Carme

Centre d’Estudis Montornès del Vallès

Comissió d’entitats de Montornès Nord

Colla de Drac i Diables de Montornès del Vallès

C.J. Satèl·lit

Biblioteca

C.I. La Peixera

Totes les persones que han participat en el concurs de cartells i de disfresses 
de Carnaval!


