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PROGRAMA DE CARNAVAL 2008
DIJOUS GRAS 31 DE GENER. DIA DE LA TRUITA
Arriba Sa Majestat Carnestoltes: Comença la disbauxa!

15.30 h Arribada de SM Carnestoltes a l’Escola Marinada. Lectura del pregó a càrrec dels
alumnes de 6è curs.

17.30 h Concurs de truites. Al pati del Centre Infantil i Juvenil (CIJ)

18.30 h Arribada de SM Carnestoltes  al pati del CIJ. Traspàs de la vara de manar per l’Alcalde
de Montornès i lectura del pregó d’inici de festes.

Per participar al concurs de truites cal inscriure’s amb anterioritat als equipaments municipals
del Casal de Cultura i del CIJ. Cal portar la truita ja feta

DISSABTE CARNAVAL 2 DE FEBRER. TOTHOM A LA RUA!

11.30 h Espectacle. Poseu-vos la disfressa i veniu a la biblioteca a veure Benvinguts al país
dels somnis amb la companyia Clawn de Clown.
Dos pallassos interpreten contes i escenifiquen situacions de la vida quotidiana portades a
l'absurd utilitzant tècniques del clown, titelles, malabars, contacontes i música.
Activitat familiar. Lloc: Biblioteca municipal

17.15 h Concentració de disfresses a la plaça Lluís Companys (Montornès Nord) i organització
de la rua.

17.30 h Arribada del Carnestoltes al carrer Federico García Lorca (Montornès Nord).

17.45 h Sortida de la Rua.

19 h Arribada de la rua al carrer Jaume Balmes i lluïment de les disfresses

20 h Arribada de la rua al Pavelló d’Esports, lliurament de la vara de manar per l’Alcalde i
pregó esbojarrat del Carnestoltes.

20.30 h Ball de disfresses fins al lliurament de premis. Balla amb la Disco-mòbil!
Lliurament de premis infantils i adults.

22 h CARNAVALROCK al Teatre Municipal. Actuacions dels grups:   Waiting Room, Miyahi,
No Badis i Pan Duro
Vine amb disfressa i t’ho passaràs millor! Organització:  Drac i Diables de Montornès.

INSCRIPCIONS DE LES DISFRESSES:
LA INSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR A LA RUA ES PODRÀ FER

DEL 28 AL 31 DE GENER AL CASAL DE CULTURA O AL CIJ DE 17 a 20.30 h
També es pot inscriure el mateix dia 2 de febrer

a la plaça Lluís Companys (Montornès Nord) de 16 h a 17. h
LA INSCRIPCIÓ ÉS GRATUÏTA!

ATENCIÓ: El jurat només atorgarà premi a les disfresses que hagin participat en la rua des
del seu inici a la plaça Lluís Companys (Montornès Nord) i estiguin presents en el moment
de lliurar-se els premis.
Si t’ho vols passar realment bé, recomanem anar disfressat al ball del Pavelló d’Esports.



PREMIS DEL CONCURS DE DISFRESSES:
INFANTILS: ADULTS:

Millor individual 1r 90 ¤ + recordatori 1r 130 ¤ + recordatori
2n 60 ¤ + recordatori 2n 80 ¤ + recordatori

Millor parella 1r 150 ¤ + recordatori 1r 205 ¤ + recordatori
2n 90 ¤ + recordatori 2n 105 ¤ + recordatori

Millor grup (de 3 a 9 persones) 1r 180 ¤ + recordatori 1r 230 ¤ + recordatori
2n 105 ¤ + recordatori 2n 130 ¤ + recordatori

Millor comparsa (mín.10 persones) 1r 210 ¤ + recordatori 1r 330 ¤ + recordatori

DIUMENGE DE CARNAVAL ( 3 de febrer)  CARNAVAL INFANTIL

Sa Majestat Carnestoltes participa a la rua infantil

11 h Esmorzar amb xocolata i melindros. Concentració dels participants davant el CIJ.
Inscripció i repartiment de dorsals pel carnaval infantil

11.45 h Sortida de la rua infantil de carnaval acompanyada per SM Carnestoltes i el col·lectiu
de músics de Montornès. Recorregut: CIJ, C/Llibertat, CEIP Marinada fins arribar a la plaça
del Poble.

12 h Ball de Carnaval Infantil amb el grup d’animació infantil CAN CANTEM a la plaça del
Poble.  Espectacle de la Fundació La Roda.

A l'acabar lliurament dels Supermegaxupipremis per la disfressa més original, la més
divertida, la més treballada i la més entusiasta durant la rua amb 50 Euros en vals de compra
cadascuna. Recordatori per a tots els participants.
En cas d’haver rebut un premi el dissabte no es podrà optar a Supermegaxupipremi.

*En cas de pluja l’activitat es farà al Teatre Municipal

DIMECRES DE CENDRA (6 de febrer)
Sa Majestat ens deixa…dia de dol. Enterrament de la sardina!

Durant tot el dia, exposició de la Sardina-pinyata, feta pels joves de l’Espai Jove del CIJ, a
la sala d’exposicions Riu Mogent del Casal de Cultura. el dia 5 es podrà veure al gimnàs de
de l’escola Marinada.

18.30 h Concentració davant de l’Ajuntament.

18.45 h Sortida de la Rua de Dol per l’enterrament de la sardina, amb la música i el foc dels
Diables de Montornès. Recorregut: Av. Llibertat i Av. Mogent fins al pati del Casal de Cultura.

A continuació concert de vent a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música.
En acabar, trencament de la Sardina-pinyata.

19.15 h Sardinada popular. Al pati del Casal de Cultura.
Cal recollir el tiquet gratuït al mateix Casal de Cultura •'5f hora abans.

*En cas de pluja l’activitat es farà tota a  Casal de Cultura.

Botiga més ben ambientada 1r   200 ¤ 2n   60 ¤ 3r (ofert per la Unió de Botiguers)   30 ¤

Disfressa més original LA UNIÓ DE BOTIGUERS PREMIARÀ LA DISFRESSA MÉS ORIGINAL
AMB 150 ¤ EN VALS DE COMPRA



Agraïm la col·laboració de:
CIJ

Casal de Cultura
AMPA i CEIP Marinada

Col·lectiu de músics de Montornès.
Escola de Música Municipal

Aula de Teatre
Drac i Diables de Montornès

Espai infantil del Casal de Cultura
Esplai Panda

Casals dels Avis
Penya Bartomeus
Penya Pere Anton

Exposició del XXIII concurs de cartells de carnaval
del 24 de gener al 6 de febrer a la sala Riu Mogent del Casal de Cultura.


