


H
a arribat el Carnaval i, com cada 
any, tornarem a viure uns dies 
durant els quals deixarem de banda 
les nostres obligacions quotidianes 

per deixar que la sàtira, la ironia i la 
disbauxa regnin a la nostra ciutat. 

En els propers dies compartirem amb 
la família i els amics els actes que s’han 
organitzat a Cerdanyola amb motiu del 
Carnaval. 

La ciutadania de Cerdanyola gaudirà 
del Dijous Gras, de la rua i el ball i de 
tots els actes de Carnaval, en uns carrers 
plens dels colors i de la brillantor de 
les disfresses que lluirem en els actes 
programats.

Vull agrair l’esforç i la dedicació 
d’aquelles persones que col·laboren 
per fer possible que el rei Carnestoltes 
arribi a Cerdanyola per acompanyar-nos 
en aquesta festa. Sense elles, i també 
sense el conjunt de veïnes i veïns que 
prenem part en les activitats, això no 
seria possible.

Us animo a participar als actes de 
Carnaval, un nou moment per retrobar-
nos i, juntes, fer ciutat. 

Carles Escolà
Alcalde 
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S
’apropa el Carnaval i amb ell 
arriben tota l’alegria i la disbauxa 
desfermades. Tot quedarà cap per 
avall. La imaginació i la creativitat 

es faran visibles. Seran dies diferents 
i divertits durant els quals tothom 
s’encomanarà de l’esperit carnavalesc.

El Carnaval comença el Dijous Gras amb 
l’arribada de sa majestat Carnestoltes 
que esdevé una representació de la 
sàtira i de trencament de la monotonia 
de la vida quotidiana, a través de l’excés, 
l’esbojarrament i el desafiament a les 
prohibicions. I clourà, després d’uns 
dies d’alegria i bogeria carnavalesca, el 
Dimecres de Cendra amb l’enterrament 
de la sardina.

Això sí, estem totes i tots convidats 
dissabte 10 de febrer a gaudir de la rua 
del Carnaval, amb disfresses, màscares, 
balls i comparses. Encapçala la rua, i és 
el que mana, el rei Carnestoltes, que 
posarà totes les seves energies a passar-
ho bé, i a fer gaudir a tothom sense 
excusa ni negativa que valgui.
I, per anar fent boca, teniu una exposició 
fins a l’11 de febrer al museu i poblat 
de Ca n’ Oliver “A la recerca dels 
tresors perduts” ambientada en el món 
imaginari d’Indiana Jones.

Que comenci la festa de Carnestoltes i a 
passar-ho bé gaudint d’aquests dies de 
gresca i xerinola!!

Elvi Vila
Regidora de Cultura



Soc el rei Carnestoltes, 
tot i que soc rei, no provinc de la monarquia, 

vinc una vegada a l’any, 
per instaurar l’anarquia. 

 
Aquí mano jo, 

i s’ha de fer el que jo digui, 
potser ordeno que porteu només un mitjó, 

o que el cul de l’altre tothom pessigui. 
 

Ara toca divertiment, 
disbauxa i amb alegria viure. 

L’únic que heu de tenir en ment, 
és amb molta força poder riure. 

 
Temporada de descontrol, 

saltar, córrer i ballar, 
sense que hi hagi un protocol, 

i sense haver de treballar. 
 

Que sí, que és important tenir salut!. 
Diuen els metges que ens hem de cuidar. 

I el Carnaval no fa mal i és benvingut, 
per gaudir d’una bona salut mental. 

 
Ho teniu tot permès, 

del que vulgueu us podeu disfressar, 
com si l’alegria us adoctrinés, 

i la bogeria s’hagués instaurat. 
 

Ara bé, sempre amb respecte. 
És igual com i d’on siguis, 

hem de tenir un tracte correcte, 
sense importar el que el DNI digui. 

 

Ban Carnestoltes 2018
Tothom és igual, 
no tenim cap diferència. 
La bondat de l’ésser humà, 
ha de tenir sempre preferència. 
 
Aquí no importa la política, 
el color de la pell ni el gènere, 
No hi ha lloc per a cap crítica, 
només hi cap el respecte. 
 
I si algú diu que no, és NO, 
això és molt important! 
Una cosa és divertir-se, 
i l’altra és ser un capsigrany. 
 
Doncs, au!, divertiu-vos! 
Jo ja no m’enrotllo més, 
ja no sé què més dir-vos, 
només que d’alegria inundeu els carrers. 
 
Que la gent entengui que això és comèdia, 
que ningú s’ho prengui seriosament, 
que amb això del món multimèdia, 
sempre hi ha algú que no ho entén. 
 
Així que... 
 
Com si volem anar en pilotes pel carrer, 
com si voleu cantar des del balcó, 
per fer allò que sempre has volgut fer, 
ara és el moment millor! 
 
Disbauxa, alegria, salut i anarquia!



Dijous 
8 DE FEBRER
17 h, PLAÇA DE L’ABAT OLIBA

Veniu a rebre com cal al gran rei del Carnaval! 

Amb la música La Coloraines Band, amb ritme i somriures comença la gresca, la 
xerinola i la festa! 
Per passar-ho d’allò més bé i donar la benvinguda a Sa Majestat Carnestoltes.
A veure què ens diu en el seu pregó el més gran dels poca-soltes!

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

ARRIBADA DEL REI 
CARNESTOLTES

ANIMACIO INFANTIL DE 
CARNAVAL

Divendres
9 DE FEBRER
18 h, PLAÇA DE L’ABAT OLIBA

Els infants són els grans 
protagonistes d’aquesta animació 
infantil amb la música i l’alegria del 
Grup SET DE SO. Tot això amenitzat 
amb una deliciosa coca i xocolata 
calentona!
Veniu a lluir les disfresses i amb 
ganes de passar-ho bé, que el 
Carnaval aviat s’acaba i no torna fins 
l’any que ve!



Dissabte 
10 DE FEBRER
16 h: Concentració de comparses, parelles 
i persones individuals 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, davant de l’escola Saltells, i 
arribada al parc del Turonet. Tres petards 
avisen 10 minuts abans, 5 minuts 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 
LA MONTECARLO i entrega dels premis del 
concurs de disfresses

De les 18 a les 22 h hi haurà servei de bar al 
parc del Turonet.

 

GRAN RUA DE CARNAVAL

Jordi Prades

J.R. Urbano



CARNAVAL ALS MERCATS  

Mercat de Serraperera 

divendres 
9 DE FEBRER A LA TARDA. 
Farà un sorteig de 8 jocs de taula entre les 
nenes i els nens que vinguin disfressats i 
un premi de vals de compra per a adults i 
comparsa.
No cal apuntar-s’hi. Cal anar al mercat 
la mateixa tarda i agafar el número per 
participar-hi.
A totes les nenes i els nens que vinguin 
disfressats se’ls donarà un detall.
Dirigiu-vos als mercats per a més informació 

sobre els premis i els horaris.

MERCAT Les FONTETES

Dissabte 
10 FEBRER AL MATÍ
Se celebrarà un concurs de disfresses en 
el qual podran participar totes aquelles 
persones que vulguin i vinguin disfressades.

Hi haurà una entrega de premis a les 13:30 h. 
Aquests premis són:

- Premis Comparsa
1r premi de comparsa: 250 euros
2n premi de comparsa:150 euros

- Premis Adults
1r premi d’adults: 100 euros
2n premi d’adults: 75 euros

També hi haurà un obsequi per a totes 
aquelles nenes i nens que vinguin disfressats 
al mercat.
A més a més, durant el matí hi haurà diferents 
activitats de maquillatge.

INSCRIPCIONS DE 
LES COMPARSES 
PARELLES 
O PERSONES 
INDIVIDUALS
Les inscripcions de les 
comparses, parelles o persones 
individuals es poden fer a:
Ateneu de Cerdanyola
c. de la Indústria 38-40
De dilluns a divendres de 8.30 
h 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/
carnaval2018
La data màxima  d’inscripció 
per a participar al concurs de 
disfresses és el dimecres 7 de 
febrer.

Contacontes de 
Carnaval

Dissabte 
10 DE FEBRER
12 h: Adreçat a infants de 2 a 7 anys
A la Llibreria Lilliput
C. de Sant Ramon, 126
Gratuït. Cal inscripció 
prèvia 93 515 01 80



Dissabte 
10 DE FEBRER DE 18.30 a 22 h.
Parc del Turonet

BALL DE CARNAVAL
A PARTIR DE LES 18.30 h, 
l’orquestra LA MONTECARLO 
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
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 un 
representant de l’autoritat local.

SERVEI DE BAR
S’instal·larà al parc del Turonet 

BALL DE CARNAVAL AL TURONET 
I LLIURAMENT DE PREMIS DEL 

CONCURS DE DISFRESSES

J.R. Urbano



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 del carrer Pineda  des de 
ronda de Cerdanyola  fins a l’av.de la 
Primavera.

AFECTACIONS AL TRANSIT 
RODAT PEL PAS DE LA RUA 

DE CARNAVAL

De 18.15 a 20 h 
Tallat el trànsit de la ronda de Cerdanyola 
des de carrer Pineda fins a la pl. de 
l’Estatut.

De 18.15 a 20 h
Tallat el trànsit del pg. d’Horta des del c. 
del Bages fins a la pl. de l’Estatut

De 18.15 a 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.

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

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.

J.R. Urbano



Dimecres de Cendra 
14 DE FEBRER

12 h, a la 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 a l’acomiadament del rei Carnestoltes amb la Xaranga 
LOS DURITOS. Fem un recorregut amb ritme i amb el fèretre des 

de la plaça de Francesc Layret fins a l’Ateneu de Cerdanyola
Recorregut: Sortida des de la pl. de Francesc Layret, pl. 

de l’Abat Oliba, c. de Torras i Bages, i arribada a pl. de 
l’Ateneu 

19 h, a l’Ateneu de Cerdanyola: Solemne acte 
fúnebre d’enterrament de la sardina amb la crema 
del taüt, l’actuació de l’Escola de Dansa i del Grup 
de Teatre de l’Ateneu, i la Colla de Joves Diables 
de Cerdanyola, entre d’altres sorpreses.

ENTERRAMENT DE LA SARDINA 



1)  Lloc i data de concentració:
 DISSABTE,  10 DE FEBRER DE 2018
 HORA: 16 h
  Lloc: Av. d’Espanya cantonada 
 amb av. de Roma.

2)  Presentacions: En arribar al lloc de 
concentració, cada persona disfressada 
individualment s’haurà d’identificar a les 
persones de l’organització, i així mateix 
cada comparsa, o parella haurà de 
designar una persona responsable que 
també els identifiqui a les persones de 
l’organització.

3)  A cadascuna de les comparses, parelles 
o persones individuals, se’ls donarà un 
cartell  amb un número o identificació  
que hauran de mostrar de forma visi-
ble durant tot el recorregut perquè els 
membres del jurat els puguin identificar.

4)  El responsable de la comparsa, o pare-
lla o personal individual, s’ocuparà de:

a.  Seguir en tot moment les instruccions 
dels responsables de l’organització de 
la rua o de la Policia Local i informar els 
companys 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 dels participants, 
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.

INSTRUCCIONS PER A LES COMPARSES  
PARELLES O PERSONES INDIVIDUALS

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 fos requerit per  
l’organització 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 acompanyades per ells. També 
s’encarregarà de destinar com a mínim 
3 adults a la vigilància específica de 
cada grup de 10 infants no acompa-
nyats. 6)  La velocitat mitjana de les carrosses 
serà de 1,6 km/h. El conductor i els 
responsables de cada carrossa o vehi-
cle 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)  Els participants tindran un espai davant 
del Mercat de Serraperera, on podran 
fer un ball o exhibició de màxim dos 
minuts, perquè el jurat pugui veure 
l’actuació. Recordeu lluir-vos el 
millor que pugueu, i mostreu 
clarament el vostre número 
de comparsa o identificació.

9)   Recordeu que la rua de Car-
naval és una festa familiar.




