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ESPARRIOT, la mà dreta  
del rei Carnestoltes.

EL REI  
CARNESTOLTES,
el rei de la rauxa 
i la festa sense mesura.

Ja      els coneixes?
ELS PERSONATGES DEL CARNAVAL
DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

L’EMISSARI, 
majordom del rei 
Carnestoltes enviat 
per anunciar la seva 
propera arribada. 
Muntat sobre el 
bou, balla pels 
carrers a les ordres 
del rei de la rauxa 
i llueix la seva 
bandera durant  
el Carnaval. 

EL CAVALLER 
GÒDIA, singular 
personatge 
admirat  
per les seves 
imitacions  
de cants d’ocells. 
Per Carnaval 
torna al seu poble 
natal: Montornès 
del Vallès.   



Organitza: Centre d’Estudis de Montornès del Vallès

LUXÚRIA, es deixa endur 
pel seu irreprimible desig.

GOLA,  
no se sacia mai 
de menjar  
i beure.

PERESA, li fa 
al·lèrgia la feina i,  
si la fa, la fa amb tota 
la calma del món, 
amb una son... 

ENVEJA, desitja allò 
que té altra gent i per 
això l’odia.

SUPÈRBIA, 
s’estima massa  
a ell mateix i,  
en canvi, odia  
els altres. 

IRA, s’enrabia 
i ho manifesta 
violentament.

AVARÍCIA, sempre 
vol més riqueses  
per acumular-les. 

Els pecats
capitals7



20 
Quan tot

comença!
de febrer
DIJOUS GRAS 

 18 h  Plaça de Margarida Xirgu

GLOBOTADA, petada popular de globus com  
a tret de sortida del SEGUICI DE CARNAVAL  
amb l’Esparriot, Els 7 Pecats Capitals, l’Emissari,  
el Cavaller Gòdia i l’acompanyament  
musical del Toll. 

TOT SEGUIT,  Can Saurina

REBUDA DEL REI CARNESTOLTES I PRESENTACIÓ  
DELS PERSONATGES DEL CARNAVAL, amb la participació del Consell 
d’Infants de Montornès del Vallès. 

EN ACABAR,  Can Saurina (sala d’exposicions)

ELS + PETITS ENS PREPAREM PER AL CARNAVAL 
Taller infantil de màscares i automaquillatge. Recomanat per a infants  
de 2 a 6 anys.

ALHORA,  Plaça de la República

3r CONCURS DE TRUITES DE DIJOUS GRAS
Nova edició del concurs de truites per equips! Qui en farà més en menys temps? 
L’organització facilitarà el material i els ingredients. Després menjarem truita!

Inscripcions per Whatsapp al 673 532 609 o mitja hora abans de començar 
l’activitat si hi ha places disponibles. Places limitades.

Premis gentilesa de la Unió de Botiguers de Montornès.

TOT SEGUIT,  Plaça de la República

BALL DE L’EMISSARI I DEL CAVALLER GÒDIA

 En cas de pluja, es farà a la sala multimèdia del primer pis de Can Saurina.



22 
Omplim  

els carrers  
de festa!

 A PARTIR DE LES 19 h  Carpa Polivalent el Sorralet

FESTA FINAL AMB ROLLING VIBES COLLECTIVE que presenta  
MONSIEUR LOYALE CIRCUS BAND  
Animació. Servei de barra. Aforament limitat.

 20 h  Carpa Polivalent el Sorralet

VEREDICTE DEL JURAT I ENTREGA DELS PREMIS 
CARNAVAL 2020!  

            Polseres identificatives per a infants 
menors de 7 anys: passeu a buscar-les al Casal 
de Cultura de dl. a dv. de 15 a 21 h.  
En cas de desorientació, seran molt útils.  
Són reutilitzables!

Siguem exemple! La rua és un espectacle 
familiar i popular. Si vols beure alcohol, 
consumeix-ne amb moderació
i hidrata’t intercalant glops d’aigua. 
Evitem fumar durant l’espectacle,  
si en formem zpart!

           Per Carnaval, no tot s’hi val!                                    
               A Montornès, No és No i rebutgem  
les actituds masclistes, homòfobes i racistes, 
perquè volem que tothom se senti a gust a tot 
arreu i a qualsevol hora, al nostre poble. 

de febrer
DISSABTE DE CARNAVAL 

 16:30 h  c. de Federico García Lorca

CONCENTRACIÓ DE DISFRESSES  
Cal inscripció prèvia. 

 17 h 

RUA DE CARNAVAL  
amb l’acompanyament musical 
de la Rolling Vibes Collective.  

Recorregut: c. de Federico García 
Lorca, 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, c.  
de Sant Sadurní, rbla.  
de Sant Sadurní, 
 av. de la Llibertat  
i c. de Can Vilaró 
 fins a la Carpa  
Polivalent el Sorralet.

CONCURS DE DISFRESSES DE LA RUA DE CARNAVAL 
Consulteu les bases senceres amb els criteris a montornes.cat

 En cas de pluja se suspendrà la rua, però es mantindrà l’activitat posterior  
      a la Carpa Polivalent el Sorralet.



 23:55 h  Sala gran del Teatre Margarida Xirgu

FESTA CARNAVAL JOVE 
Festa i diversió amb el Comando Wateke i concurs de disfresses! 
Primera activitat del Kosmos 2020, els pressupostos participatius  
joves. Activitat dirigida als joves majors de 18 anys.  
Aforament limitat. Entrades anticipades, de franc, a la botiga  
de fruits secs Ike a partir del 12/02. 

 TOT SEGUIT

RUA INFANTL amb l’Emissari del Carnestoles, els set pecats, el Rei i l’Esparriot 
acompanyats pels Grallers de Barcelona. 
Recorregut: c. del Vallès, c. de Federico García Lorca, c. de la Llibertat, accés a la plaça 
de l’1 de Maig entre els blocs 3 i 4, fins a la plaça del Poble. 

 12 h  Plaça del Poble

ANIMACIÓ INFANTIL. AMBAUKA presenta CAMPI QUI PUGUI!   
Un espectacle canyero per gaudir i ballar música en directe amb tota la família

 En cas de pluja se suspendrà la rua, però es farà festa a l’Espai Cultural Montbarri. 

CATEGORIES PREMIS
Parella (2 persones)       125 €

De 3 a 9 persones 1r: 350 € 2n: 200 €

Comparsa (de 10 a 29 persones) 1r: 500 € 2n: 250 €        

Gran comparsa (Més de 30 persones) 1r: 650 € 2n: 325 €        

APUNTEU-VOS AL CONCURS DE DISFRESSES:  
abans de dijous 20 de febrer a les 20 h al Casal de Cultura (de dl. a dv. de 16  
a 20 h) o a l’Oficina del Barri (de dl. a dv. de 10 a 14 h).

23 
 Gresca per 

 als més  
menuts!  

de febrer
DIUMENGE DE CARNAVAL 

 11 h  Centre Infantil La Peixera

XOCOLATADA INFANTIL 
Consulteu opció sense gluten. 
Els gots són compostables.  S E N S E  G L U

TE
N 



entrades.montornes.cat

26 
Fins l’any  

que ve, Rei 
Carnestoltes!

de febrer
DIMECRES DE CENDRA 

 17:30 h  Plaça de Pau Picasso

TALLER DE SARDINES 
a càrrec de la Biblioteca de Montornès i el monitoratge del departament 
 d’Infància. Confeccionem sardines per acomiadar el rei Carnestoltes.

Dos tallers adaptats: < / = 3 anys i > 3 anys. 

Tres passis de 20 persones. Places limitades per ordre d’arribada. 

 19 h  Des de plaça de Pau Picasso fins a Francesc Layret

RUA DE DOL PEL REI CARNESTOLTES amb torxes i acompanyats del Toll

Recorregut: des de la plaça de Pau Picasso, pel c.  
Major i fins al c. de Francesc Layret. 

 TOT SEGUIT,  c. de Francesc Layret

CREMADA DEL REI CARNESTOLTES  
Lectura del testament. Petita actuació  
del Ball de Diables i Drac de Montornès.  
Petit pica-pica. 

29 
La capvuitadade febrer

DISSABTE

 20 h (PRE-SHOW A LES 19.30 h)  Teatre Margarida Xirgu

#DPUTUCOOL amb The Chanclettes 
Cabaret contemporani cosmopolita amb denominació 
d’origen: made in CAT & multilingual, of course! Hosted 
by Caroline & La Mega Pubilla.

Un retrat hilarant de la societat que ens envolta i de 
temes socials i polítics d’actualitat, amb els famosos 
TúrmixPlayback’s, ball, paròdies, i humor irreverent! 

Espectacle recomanat per a persones adultes.

 10 € (amb diverses bonificacions disponibles). 

18+



Col·labora: 
Centre d’Estudis de Montornès del Vallès

Organitza: 

Agraïments:
ADF 

Ball de Diables i Drac  
de Montornès del Vallès. 

Consell d’Infants  
de Montornès del Vallès. 

Unió de Botiguers  
de Montornès del Vallès. 

I a totes aquelles persones i col·lectius 
que us disfresseu per sortir al carrer  
i participar de la rauxa del Carnaval,  
tot acolorint els carrers de la nostra  

vila amb llum, vida i música.


