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DL: B 3171-2018

E l carnaval ens arriba una mica tard 
aquest any. Això és perquè és una 
festa mòbil, condicionada en altres 

època a la primera lluna plena passat el 
solstici d’hivern i després a la quaresma.  

Els dies de carnaval són dies per trencar 
amb la monotonia de la vida quotidiana 
mitjançant l’excés i la diversió. És temps 
de disfresses i màscares, de colors i festa 
per a tothom, de sàtira i crítica vers la 
realitat del nostre dia a dia.

El carnaval a Cerdanyola és una de les 
festes més participatives de l’any. Una  
festa molt esperada per grans i petits,  
fins a tal punt que fa mesos que les 
entitats, associacions i centre educatius 
es preparen per a la celebració.

El Rei Carnestoltes arribarà a Cerdanyola 
i ens animarà a sortir al carrer per 
participar a la rua, al ball i a totes les 
activitats que s’han organitzat en honor 
seu, deixant de banda per unes hores 
les nostres obligacions quotidianes per 
gaudir de la festa.

Però per aconseguir que el carnaval 
sigui un èxit són moltes les persones 
que treballen, no només en la preparació, 
també aquests dies que per a la majoria 
son de festa. Gràcies a totes elles i a 
les veïnes i veïns que preneu part a les 
activitats el carnaval tornarà a ser una 
gran celebració.

Gaudim plegats del carnaval! 

Carles Escolà
Alcalde

Ja arriba el rei Carnestoltes! Fidel a la 
seva cita anual visitarà Cerdanyola 
per animar-nos a totes a oblidar 

preocupacions i cabòries i omplir els dies 
de festa i disbauxa.

El seu mandat és ben clar: la vida és 
curta i cal gaudir-la! Deixem de banda 
els problemes i tot allò que ens limita, 
siguem agosarades, guarnim-nos com 
ens doni la gana i sortim al carrer a ballar, 
riure i xalar amb tot aquell que s’hi apunti! 

Mentre regni en Carnestoltes tot s’hi val 
i està permès, podrem triar qui serem, 
actuar com ningú ho diria, enganyar a qui 
menys s’ho pensa... només impera una 
llei, la de gaudir en tot moment. Fem que 
tothom la compleixi!

I quan hagi passat Carnaval que almenys 
ens quedi el record d’allò de què totes i 
tots som capaços. Només cal proposar-
s’ho!

Ens trobarem pels carrers!

Elvi Vila
Regidora de Cultura
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BAN DE CARNAVAL

Salut, gent de Cerdanyola!
Jo sóc el Rei Carnestoltes.
He tornat i dicto aquests dies
molta  gresca i xerinola!

Salteu, canteu i balleu 
per barris, carrers i places.
Poseu el poble del revés
que no el reconegui ni el Marquès.

Ompliu cantonades i places
disfressats i divertits.
Ep! Això sí, sempre amb respecte.
La festa és per tothom, xiques i 
xics!

Disfresseu sense miraments
Botigues,  escoles i mercats 
bars, restaurants i esglésies:
Que s’hi armi un bon guirigall!

Sigueu molt crítics, si us vaga,
amb disfresses i decoracions
cal fer salut col·lectiva

salpebrant les emocions.

Per celebrar Dijous Gras
atipeu-vos tots amb gola.
Infleu-vos de  botifarra
i feu festa i xerinola!

I dissabte,  Rua i Ball,
sobretot que això no falti,
perquè quan Jo us digui: arri!!
tothom a l’engròs desbarri.

Fer-ho en colla o fent amics
és permès i necessari.
Ja arribarà la Quaresma
que us farà passar el Rosari.

Si algú s’enfada, paciència!
El Carnaval és comèdia,
tot és broma i sana mofa:
la qüestió és tocar la tofa!

Prou parlar. Visca la festa!
que ja és temps que Cerdanyola 
llenci  a l’aire la testa
i no es quedi castanyola.

Visca el meu regne genial
del gran Rei de Carnaval.
Gresca, alegria, salut i energia
pels nens, la sogra i la tia!

Vinga tots a fer Carnaval!!
King Carnestoltes Forever!
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ARRIBADA DEL REI 
CARNESTOLTES

Dijous 28 de febrer
17 h, PLAÇA DE L’ABAT OLIBA

Veniu a rebre com cal al Gran Rei del Carnaval! 
Amb la música d’en Pep López comença la gresca, la xerinola i la festa! 

Veniu a  passar-ho 
d’allò més bé i donar la 
benvinguda a Sa Majestat 
Carnestoltes. A veure què 
ens explica enguany el més 
gran dels poca-soltes!

I com dicten les normes 
carnavalesques, 
celebrarem Dijous Gras 
amb pa, brou i botifarra 
d’ou! 

ANIMACIÓ INFANTIL DE 
CARNAVAL

Divendres 1 de març
18 h, PLAÇA DE L’ABAT OLIBA

Els infants són els grans protagonistes de la 
tarda de divendres i gaudiran d’allò més amb 
l’animació d’ELS FARSANTS, que els faran 
riure, saltar i ballar!

I per fer la festa més dolça, hi haurà coca i 
xocolata calentona!

Veniu a lluir les disfresses amb ganes de 
passar-ho bé, que el Carnaval aviat s’acaba i 
no torna fins l’any que ve!
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GRAN RUA DE CARNAVAL 

Dissabte, 2 de març
16 h, Concentració de comparses a l’av. de 
Roma cantonada amb l’av. d’Espanya.

17 h, Sortida de la Rua des del barri de 
Serraperera, davant de l’escola Saltells i arribada 
al parc del Turonet. L’inici de la Rua s’anunciarà 
amb tres petards: 10 minuts i 5 minuts abans, i 
a l’hora la sortida de la Rua.

Recorregut de la Rua: av. d’Espanya cantonada 
av. Roma, c. de Francolí  pg. de Cordelles, pl. 
de Francesc Layret, av. de Catalunya, av. de la 
Primavera, pl. de l’Estatut i parc del Turonet.

18.30 h, Ball de Carnaval amb l’orquestra THE 
MILKERS i lliurament dels premis del concurs de 
disfresses al parc del Turonet.

De les 18 a les 22 h hi haurà servei de  bar
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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  
http://bit.ly/

InscripcioCarnaval2019
La data màxima  d’inscripció 
per a participar al concurs de 

disfresses és el dimecres 27 de 
febrer

INSCRIPCIONS DE LES 
COMPARSES

BALL DE CARNAVAL AL 
TURONET I LLIURAMENT DE 

PREMIS DEL CONCURS DE 
DISFRESSES

Dissabte, 2 de març  
DE 18.30 a 22 h, PARC DEL TURONET

BALL DE 
CARNAVAL
A partir de les 
18.30 h el grup 
THE MILKERS 
interpretarà els 
millors èxits de tots 
els temps perquè 
ningú pugui parar 
de ballar!

SERVEI DE BAR
La Antigua food van s’instal·larà al 
Turonet per oferir-vos sucs i begudes, 
entrepans freds i calents, creps dolces 
i salades, cafès... 
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FES-TE UNA FOTO AMB LA 
ROSER I ELS COMERCIANTS 

ET CONVIDEM A SOPAR
Troba la Roser a la Rua de Carnaval, 
fes-te una foto amb ella i penja-la a 
Instagram i Facebook amb el 
hastag #cerdanyolacomerc. 
Entraràs en el sorteig d’un 
sopar per a dues persones 
en el bar o restaurant de la 
nostra associació que tu triïs.

Organitza: Cerdanyola 
Comerç i Serveis

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
• Premi a la millor disfressa de parella
• Premi a la millor disfressa individual
El Jurat estarà format per membres d’entitats de Cerdanyola i representants del 
Consell d’Infants i Adolescents.

CARNAVAL ALS MERCATS  

MERCAT DE 
SERRAPERERA 
Divendres 1 de març
Xocolatada i concurs de disfresses 
de 17 a 19 h
Lliurament de premis de 18.45 a 
19 h

MERCAT DE FONTETES
Dissabte 2 de març
Concurs de disfresses
Inscripcions a partir del 22 de 
febrer fins a les 11 h del 2 de març
Tots els nens que vinguin 
disfressats tindran un obsequi



9

AFECTACIONS AL 
TRÀNSIT RODAT PEL PAS 
DE LA RUA DE CARNAVAL

DISSABTE 2 de març
El pas de la Rua de Carnaval afectarà el trànsit rodat dels carrers 
següents (els horaris són aproximats):

De 15.30 a 17.30 h
Tallat el trànsit de l’av. Roma des de la pl. dels Enamorats fins a l’av. 
d’Espanya

A partir de les 17 h
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.

De 18.15 a 20 h
Tallat el trànsit de les següents vies:

• Carrer Pineda  des de ronda de Cerdanyola  fins a l’av. Primavera
• Ronda de Cerdanyola des de carrer Pineda fins a la pl. de l’Estatut
• Avinguda 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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ENTERRAMENT DE LA 
SARDINA 

Dimecres de Cendra, 6 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, davant de l’Ajuntament  
Congregació del seguici fúnebre i les forces de l’infern.
Vine a participar en l’acomiadament del rei Carnestoltes 
amb els Joves Diables de Cerdanyola i la xaranga LOS 
DURITOS. Faran un recorregut amb foc i música per 
acompanyar el fèretre de Sa Majestat fins a l’Ateneu de 
Cerdanyola.
Recorregut: pl. de Francesc Layret, pl. de l’Abat Oliba, c. 
de Torres i Bages fins a la plaça de l’Ateneu. 

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, entre d’altres sorpreses.
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INSTRUCCIONS PER A LES 
COMPARSES

1. LLOC I DATA DE CONCENTRACIÓ: 
Dissabte, 2 de març de 2019 
HORA: 16 h 
LLOC: AV. D’ESPANYA 
CANTONADA AMB AV. DE ROMA

2. Presentacions: cada comparsa haurà de 
designar una única persona responsa-
ble que en arribar al lloc de concentració 
s’haurà d’identificar a les persones de l’or-
ganització. De la mateixa manera, les per-
sones individuals o parelles que participin 
en el concurs de disfresses s’hauran de 
presentar a la carpa de l’organització. 

3. A cadascuna de les comparses, parelles 
o persones individuals se’ls donarà un 
cartell amb un número d’identificació que 
hauran de mostrar de forma visible durant 
tot el recorregut de la rua perquè els mem-
bres del jurat els puguin identificar. 

4. El responsable de la comparsa s’ocuparà 
de:

a. Seguir en tot moment les instruccions 
dels responsables de l’organització 
de la rua o de la Policia Local i infor-
mar-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, aten-
dre en primera instància les possibles 
indisposicions dels seus membres i 
requerir ajut als responsables de l’or-
ganització o la Policia Local si fos ne-
cessari. 

d. Informar a l’organització o a la Policia 
Local del comportament impropi rei-
terat dels participants o d’actituds in-
cíviques o perilloses per part del públic 
assistent.

e. En cas d’emergència, vetllar per man-
tenir la calma i coordinar l’evacuació o 
confinament de tots els integrants de 
la comparsa si li és requerit per  l’orga-
nització o per la Policia Local. 

5. El responsable de la comparsa serà a 
més a més el dipositari de les autorit-
zacions 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’en-
carregarà de destinar com a mínim 3 
adults a la vigilància específica de cada 
grup de 10 nens no acompanyats. 

6. La velocitat mitjana de les carrosses 
serà de 1,6 km/h. El conductor i els res-
ponsables 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. No hi haurà llançament de caramels

8. La tribuna del jurat se situarà davant del 
mercat de Serraperera. En aquest punt de 
la rua tots els participants podran fer un 
ball o exhibició de lluïment de màxim dos 
minuts per tal que els membres del ju-
rat pugui fer la seva valoració. Recordeu 
mostrar de forma clara el número d’iden-
tificació de la vostra comparsa i lluïu-vos 
tant com pugueu.

9. Recordeu que la rua de Carnaval és una 
festa familiar.




