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Dijous gras, 12 de febrer Ź Mercat de Ntra. Sra. del Carmen (Montornès Nord)

Arribada de Sa Majestat Carnestoltes. 
Comença la disbauxa!
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. Traspàs de la vara de manar per l’alcalde de 
Montornès del Vallès i lectura del pregó d’inici de festes.

Tot seguit, VIII concurs de truites casolanes, amb la col·laboració 
del Mercat Ntra. Sra. del Carmen. Es farà entrega d’ous i patates a qui 
vulgui concursar. Punts de recollida: Mercat Ntra. Sra. del Carmen i 
Frutos Secos Ike.

Divendres, 13 de febrer Ź Carnaval Jove – Teatre Municipal

Primer dia de festa: joves protagonistes!
De 18.30 a 21.30 h - Carnaval jove amb el col·lectiu de DJ’s de 
Montornès, tunning personal i altres sorpreses. Entrada gratuïta. 
Servei de refrescos. Per a joves de 12 a 18 anys.

Dissabte, 14 de febrer Ź 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. de Lluís Companys. Montornès Nord dóna la benvinguda 
a la rua.

Premis del concurs de Carnaval
Categories
Individual infantils/juvenils
Individual adults
Parella infantils/juvenils
Parella adults
Parella mixta

Grup

Comparsa

Descripció
Fins a 16 anys (inclosos)
Disfresses individuals
Fins a 16 anys (inclosos)
A partir dels 17 anys
1 infant o jove fins als 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

1r premi
50 €
100 €
100 €
200 €
150 €

400 €

600 €

2on premi
25 €
50 €
50 €
100 €
75 €

200 €

300 €



17 h -  Sortida de la rua amb la participació de les batukades Karabassà i Tambolàs.
Recorregut: pl. de Lluís Companys, 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. Major, per acabar a la pl. de Pau Picasso. 
Es farà un lluïment davant del jurat a c. de Jaume Balmes amb c. de Jacint Verdaguer.

19.30 h -  Final de la rua: a pl. de Pau Picasso. Entrega de berenar amb la presentació del 
resguard de participació. Parlaments de l’alcalde i de Sa Majestat Carnestoltes. Veredicte del 
jurat i entrega dels premis.

NOTA:  en cas de pluja dissabte 14 de febrer, la rua es posposarà a diumenge 
15 de febrer, a la mateixa hora i amb el mateix recorregut.  

22.30 h – CarnaBall - Festa per a tots els públics! - Teatre Municipal
Veniu amb les disfresses a ballar les millors versions dels anys 70-80 i 90 de la mà de The new 
rock bullets, No rehersal i DJ Lluc i Fer. Entrada gratuïta. Aforament limitat. Consumicions a 
preus populars a càrrec dels Diables.

Diumenge 15 de febrer Ź Espai Cultural Montbarri

No us tragueu la disfressa, que encara hi ha més!!!
11 h - Ball familiar de disfresses amb el grup d’animació Grimpallunes. 
Vine amb la teva disfressa! Ballarem la polca i agafarem forces per al rock, ara unes quantes 
pessigolles, ara un vals per descansar…

Dimecres de cendra, 18 de febrer

Ploraners i ploraneres, sortiu al carrer! 
Sa Majestat ens deixa... dia de dol.
18 h – Taller Sardines a la Biblioteca? 
Vine a confeccionar la teva pròpia sardina a la Biblioteca. 
Cal inscripció a la mateixa Biblioteca o al CI la Peixera.
En acabar, tothom qui vulgui acompanyarà el seguici de la Rua 
mortuòria.

19 h – Rua mortuòria per la crema de Sa Majestat el Rei Carnestoltes.
Des de la Biblioteca, fins el recinte firal. Amb l’acompanyament de la Colla de Drac i Diables. 
En acabar al recinte firal, l’ajudant de Sa Majestat Carnestoltes 
llegirà el seu testament.

Divendres, 20 de febrer Ź Teatre Municipal

Concert de comiat de Carnaval
22 h - Concert d’Hotel Cochambre amb l’espectacle 
“Hotel, dulce hotel”, basat en l’obra de Joaquín Sabina. 
Entrada 5 euros. Aforament limitat.
La recaptació anirà destinada a projectes solidaris.



Mercat Nuestra Señora del Carmen
Creacions Tallaferro, taller d’imatgeria festiva i cartró pedra
Centre d’Estudis de Montornès del Vallès
Colla de Drac i Diables de Montornès del Vallès
Comissió d’entitats de Montornès Nord
Centre Juvenil Satèl·lit
Biblioteca de Montornès del Vallès 
Centre Infantil la Peixera
Oficina del Barri
Unió de Botiguers
Departament de Joventut 
Departament de Festes
Participants en els concursos de cartells i de disfresses!

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

CASAL DE CULTURA            
Dl. a dv, de 16 a 20 h

Us podeu apuntar al concurs de disfresses fins divendres 13 de 
febrer, a les 20 h a:

CENTRE JUVENIL SATÈL·LIT
Dl. a dv, de 16 a 20 h

OFICINA DEL BARRI            
Dl. a dv, de 10 a 14 h


