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DIJOUS 23 DE FEBRER

DIJOUS GRAS
Arribada del Rei Carnestoltes

DISSABTE 25 DE FEBRER

Rua i ball de Carnaval

DIUMENGE 26 DE FEBRER

Festa de Carnaval infantil

MÉS INFORMACIÓ:
/CARNAVAL2017
WWW.CERDANYOLA.CAT

#carnaval2017

DIMECRES 1 DE MARÇ

Enterrament de la Sardina
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SALUTACIONS
Ja tenim aquí el Carnaval. Una festa que
arriba com una explosió d’alegria i de color
per anunciar-nos que l’hivern té els dies
comptats però que abans de l’arribada del
bon temps haurem de passar la Quaresma.

Amb l’arribada de Sa Majestat el Rei
Carnestoltes comença arreu una
setmana ben particular. I és que aquest
personatge tan estrafolari té el mandat
de fer-nos feliços i per això ens convida
a totes a gaudir i a transgredir, a oblidar
obligacions, preocupacions, malsons... i
ocupar-nos només dels plaers, de la broma
i de la festa.

El Carnaval ha de servir perquè, al menys
per uns dies, deixem la rutina diària, ens
traiem les màscares quotidianes i ens
posem disfresses ben divertides, plenes
d’enginy i creativitat, humor i ironia.

Feu-li cas, no us ho rumieu, que una
setmana passa de pressa! Regireu armaris,
poseu en marxa la imaginació i disfresseuvos com us plagui. Jugueu a ser allò que
heu somiat i sortiu al carrer a pregonar-ho
i a celebrar-ho amb altres éssers reals i
imaginaris, grans i petits, bons i malvats!

Participem a la rua, al ball, als concursos
de disfresses que s’organitzen, però també
del menjar tradicional d’aquests dies, la
botifarra d’ou, la coca de llardons, la truita,
les sardines... i tot allò que ens faci gaudir
amb la nostra gent.

Aquest cop, us ho demano, feu cas a
l’autoritat, barregeu-vos, divertiu-vos i
sigueu tots ben feliços!

Fem que les activitats programades siguin
un punt de trobada i diversió que ens
permeti deixar a banda les preocupacions
i passar una bona estona amb el color
i l’alegria que ens porta una festa tan
divertida com el Carnaval.

Elvi Vila
Regidora de Cultura

Vull agrair a totes aquelles persones que
han col•laborat en l’organització la il•lusió
que hi posen per tal que la ciutadania de
Cerdanyola puguem gaudir de la festa.
Sense vosaltres i tot el veïnat que hi
prenem part, res no seria possible.
Us hi esperem!
Carles Escolà
Alcalde de Cerdanyola del Vallès

Organització:
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Fotografies:
Ajuntament de Cerdanyola (J.R. Urbano)

D.L.: B 3724-2017
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ARRIBADA

DEL REI CARNESTOLTES
Dijous 23 de febrer
17.00 h, plaça de l’Abat Oliba
Veniu a rebre com cal al
Gran Rei del Carnaval!
Amb la música d’en Jaume Barri comença la
gresca, la xerinola i la festa! I mentre cantem i
ballem donarem la benvinguda a Sa Majestat
Carnestoltes. A veure què explica enguany el
més gran dels poca-soltes!
I com dicten les normes carnavalesques,
celebrarem Dijous Gras amb pa, brou i
botifarra d’ou!
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GRAN RUA

DE CARNAVAL

Dissabte, 25 de febrer
16 h, Concentració de comparses a l’av. de Roma
cantonada amb l’av. d’Espanya amb animació i organització de la sortida.

17 h, Sortida de la Rua des del barri de

Serraperera, la sortida s’anunciarà amb tres petards: 10 minuts
abans, 5 minuts abans i a l’hora de la sortida de la rua.
Recorregut de la Rua: av. d’Espanya, c. de Francolí pg. de
Cordelles, pl. de Francesc Layret, av. de Catalunya, av. de la
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INSCRIPCIONS DE LES
COMPARSES
Les inscripcions de les comparses es
poden fer a:
Ateneu de Cerdanyola
c. de la Indústria 38-40
de dilluns a divendres de 8.30 a 22 h
El formulari d’inscripció es pot omplir
directament a l’Ateneu o bé descarregar
del web de l’Ajuntament
www.cerdanyola.cat/carnaval2017
La data màxima d’inscripció per a participar al concurs de disfresses és el dimecres
22 de febrer.

Primavera, pl. de l’Estatut i parc del
Turonet.

18.30 h
ball de Carnaval amb

CARNAVAL ALS MERCATS

l’orquestra AQUARIUM BAND i entrega
dels premis del concurs de disfresses
De les 18 a les 22 h hi haurà servei de bar.
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Com cada any, els mercats de Serraperera
i Fontetes organitzen concursos de disfresses. Dirigiu-vos als mercats per a més
informació sobre premis i horaris.

TURONET
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I LLIURAMENT DE PREMIS DEL
CONCURS DE DISFRESSES
Dissabte, 25 de febrer
de 18.30 a 22 h
Parc del Turonet

BALL DE CARNAVAL

A partir de les 18.30 h l’orquestra
AQUARIUM BAND interpretarà els millors
èxits de tots els temps perquè ningú pugui
parar de ballar!

LLIURAMENT DE PREMIS

Un cop el Jurat hagi atorgat el seu veredicte es
farà el lliurament de premis a l’escenari del parc
del Turonet, amb les següents categories:
1r premi de Comparses
2n premi de Comparses
3r premi de Comparses
I dues “Mencions Especials” del Jurat
El Jurat estarà format per 5 membres d’entitats de
Cerdanyola i un representant de cadascun dels
grups o comparses que participin en la rua i que ho
hagi indicat en el moment de formalitzar la
inscripció.

SERVEI DE BAR

La food truck de “Cor
de bou” s’instal·larà
al Turonet per oferirvos sucs i begudes,
entrepans freds i calents,
creps dolces i salades,
xocolata calenta, cafè...
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TRÀNSIT
AFECTACIONS AL
RNAVAL
RODAT PEL PAS DE LA RUA DE CA
Dissabte 25 de febrer

El pas de la Rua de Carnaval afectarà el trànsit rodat dels carrers
següents (els horaris són aproximats):

HORA D’INICI
APROX.
15.30 h

HORA DE
FINALITZACIÓ APROX .
17.30 h

A partir de les 17 h

Tallat el trànsit de av. de Roma des de la pl. dels
Enamorats fins a l’av. d’Espanya
Tall progressiu del trànsit dels carrers per on passa
la rua i els encreuaments corresponents.
El trànsit es restablirà progressivament en acabar
el pas de l’última comparsa.

18.15 h

20 h

Tallat el trànsit del carrer de la Pineda des de ronda de Cerdanyola fins a av. de la Primavera

18.15 h

20 h

Tallat el trànsit de la ronda de Cerdanyola des de
carrer de la Pineda fins a la pl. de l’Estatut.

18.15 h

20 h

Tallat el trànsit del pg. d’Horta des del c. del Bages
fins a la pl. de l’Estatut

18.15 h

20 h

Tallat el trànsit de l’av. de la Primavera des de la
pl. de Marconi fins a la pl. de l’Estatut, només en
sentit cap a la pl. de l’Estatut.

En alguns dels trams del recorregut de la rua es restringiran les
zones d’aparcament des de les 9 del matí fins que hagin
acabat de passar totes les comparses. Les zones
afectades seran degudament senyalitzades.
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Diumenge 26 de
febrer
12 h, plaça de l’Abat Oliba
Els nens i les nenes són els grans
protagonistes de la festa de
Carnaval de diumenge, un matí
ple de música i sorpreses amb
l’animació de Jordi Callau.
Veniu a lluir les disfresses i amb
ganes de passar-ho bé, que el
Carnaval aviat s’acaba i no torna fins
l’any vinent!

ENTERRAMENT DE LA

SARDINA

Dimecres de Cendra,
1 de març
12 h, plaça de Francesc Layret
Instal·lació de la capella
ardent i inici de la vetlla de Sa Majestat
el Rei Carnestoltes.

18 h, Congregació del
seguici fúnebre i les forces

de l’infern davant de l’Ajuntament per a
acompanyar el fèretre des de la plaça de
Francesc Layret fins a l’Ateneu de Cerdanyola.

19 h, Ateneu de Cerdanyola
Solemne acte fúnebre d’Enterrament
de la Sardina amb la crema del taüt i l’actuació de l’Escola de Dansa i el Grup de Teatre de
l’Ateneu, i la Colla de Joves Diables de Cerdanyola.
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INSTRUCCIONS

PER A LES COMPARSES

1) Lloc

i data de concentració:
Dissabte, 25 de febrer de 2016
Hora: 16 h
Lloc: Av. d’Espanya cantonada amb av. de Roma.
2)Cada comparsa haurà de designar una persona responsable que en arribar al lloc de
concentració s’haurà d’identificar a les persones de l’organització.
3) A cadascuna de les comparses se’ls donarà un cartell amb un número que hauran de mostrar de
forma visible durant tot el recorregut per a la seva identificació per part dels membres del jurat.
4) El responsable de la comparsa s’ocuparà de:
a. S eguir en tot moment les instruccions dels responsables de l’organització de la rua o de la
Policia Local i informar-los de qualsevol incident.
b. Vetllar perquè qualsevol roba, cortina, paper, palla o altre material inflamable no pugui
entrar en contacte amb cap focus de calor.
c. Mantenir l’ordre de la comparsa, atendre en primera instància les possibles indisposicions
dels seus membres i requerir ajut als responsables de l’organització o la Policia Local si fos
necessari.
d. Informar a l’organització o a la Policia Local del comportament
impropi reiterat dels participants o d’actituds incíviques o
perilloses per part del públic assistent.
e. En cas d’emergència, vetllar per mantenir la calma i
coordinar l’evacuació o confinament de tots els integrants
de la comparsa si li és requerit per l’organització o per la
Policia Local.
5) E l responsable de la comparsa serà a més a més el dipositari
de les autoritzacions signades pels pares o tutors de tots
els menors de 14 anys o persones amb algun tipus de
discapacitat que no vagin acompanyats per ells. També
s’encarregarà de destinar com a mínim 3 adults a la vigilància
específica de cada grup de 10 infants no acompanyats.
6) L a velocitat mitjana de les carrosses serà de 1,6 km/h. El
conductor i els responsables de cada carrossa o vehicle
respectaran la distància de 4 metres amb la comparsa que
tingui al davant i en cap cas es superarà la velocitat de 4
km/h.
7) N
 o hi haurà llançament de caramels
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