
PREMIS DEL CONCURS DE DISFRESSES:

3,  4,  5,  6,  i  9  de març

PREMIS CARNAVAL INFANTIL DIUMENGE 8 DE MARÇ

Premi Infantil a la disfessa més original: 70 €
Premi Infantil a la disfressa més treballada: 70 €
Premi Infantil a la disfressa més divertida: 70 €
Premi Infantil a la disfressa més participativa: 70 €
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c) Botiga més ben ambientada
1r. 200 €
2n 60 €
3r 30 € (ofert per la Unió de Botiguers)

a) Infantils (fins a 12 anys inclosos)
• Millor individual 100 €
• Millor parella 180 €
• Millor grup (3 o més persones) 230 €
• Millor disfressa familiar (adults i infants, 3 o més persones) 230 €

b) Adults (a partir de 13 anys)
• Millor individual. 1r 125 € 2n 75 €
• Millor parella. 1r 200 € 2n 100 €
• Millor grup (de 3 a 9 persones). 1r 250 € 2n 130 €
• Millor comparsa (mín. 10 persones). 1r 340 € 2n 180 €

d) Disfressa més original:
La Unió de Botiguers premiarà
la disfressa més original amb
150 € en vals de compra.



Programació CARNAVAL 2011
DIJOUS GRAS  (3 de març): DIA DE LA TRUITA
Arriba Sa Majestat Carnestoltes: Comença la disbauxa!

Al pati del Centre Juvenil Satèl·lit

18 h Concentració d’assistents amb música de carnaval
18.30 h Arribada de SM Carnestoltes. Traspàs de la vara de manar per l’Alcalde

de Montornès i lectura del pregó d’inici de festes.

Tot seguit IV Concurs de truites fetes

DIVENDRES DE PREPARACIÓ (4 de març): CARNAVAL JOVE
Primer dia de festa: els joves són els protagonistes!

A l’Stoping

De 18.30 a 21.30h Ball de disfresses
Pro viatge fi de curs dels alumnes de 2n de Batxillerat de l’IES Vinyes Velles

DISSABTE (5 de març): CARNAVAL!!!
Rua de Sa Majestat Carnestoltes i el poble de Montornès. Concurs de
disfresses.

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

17.30 h Sortida de la Rua
Recorregut: Pl. Lluís Companys (Montornès Nord), C/ de Federico García Lorca,
Pl. de l’Església, C/ de la Llibertat, Av. del Riu Mogent, Av. de la Llibertat, Av. de
l’Onze de Setembre, C/ Jaume Balmes, C/ Palau d’Ametlla, C/ del Sol, Rbla. de
Sant Sadurní, Av. de la Llibertat, Gran Vial, Pavelló d’Esports.

19 h Arribada de la rua a la Pl. Pau Picasso i lluïment de les disfresses.
20 h Arribada de la rua al Pavelló d’Esports, lliurament de la vara de manar 

per part de l’alcalde i pregó del Carnestoltes.
20.30h Ball i lliurament dels premis infantils i adults.
22 h CARNAVALROCK al Teatre Municipal. Grups: Manolo Kabezabolo, Los

ke no dan pie con bolo, i Las niñas de Rajoy. Org. Drac i Diables de 
Montornès. Col·labora: Ajuntament de Montornès del Vallès.

DIUMENGE (6 de març): CARNAVAL INFANTIL
Sa Majestat Carnestoltes participa a la rua infantil

11 h Concentració dels participants davant del Centre Infantil La Peixera. 
Inscripcions i repartiment de dorsals.

11.45 h Sortida de la rua infantil de carnaval acompanyada per SM Carnestoltes
i el col·lectiu de músics de Montornès (grallers) . Recorregut: CI La

Peixera C/ Federico García Lorca, C/Llibertat  fins a la Plaça del Poble.
12 h Ball de Carnaval Infantil amb el grup Corrandes amb l’espectacle “Visca

la festa” a la plaça del Poble.  Espectacle de la Fundació La Roda.
A l’acabar lliurament dels Premis Menuts per la disfressa més original, la més
divertida, la més treballada i la més participativa durant la rua.  Recordatori per
a tots els participants.

DIMECRES DE CENDRA (9 de març)
Sa Majestat ens deixa…dia de dol. Enterrament de la sardina!

18 h Tallers. “Fes la teva sardina”
19 h Sardinada popular.
19.30 h Concert del Combo i el Quadre Flamenc de l’Escola de Música, i la
col·laboració del grup local Airam. Lloc: Centre Infantil La Peixera.

ALTRES:

Exposició del XXVIè concurs de cartells de Carnaval fins l’11 de març de 15
a 21h a la Sala Riu Mogent del Casal de Cultura. A partir del dia 14 de març, i fins
el 25 de març al Centre Juvenil Satèl·lit.

Escalfa el Carnaval!!, tallers per preparar la teva disfressa com cal:
Els dies 28 de febrer, 1 i 2 de març de 18 a 20h

• De maquillatge de fantasia
• De complements

Tallers de promoció i gratuïts. A Stoping.

Posa’t la disfressa i vine a escoltar els contes de La fada del mercat i el tresor
de les taronges! amb el Roger Coromines. Dissabte 5 de març. Contes per infants
de 3 a 8 anys.  Lloc: Biblioteca municipal.

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE:
• Casal de Cultura • Drac i Diables de Montornès
• Centre Juvenil Satèl·lit • Unió de Botiguers
• Associació de Músics de Masferrer • Grallers de la Colla Gegantera
• Centre Infantil La Peixera  de Montornès
• Escola Municipal de Música • Biblioteca Municipal

Atenció!!
Aquest any NO us podreu inscriure el mateix dia de la rua.
Per fer-ho teniu fins divendres 4 de març a les 20h al Casal de
Cultura o al Centre Juvenil Satèl·lit.


