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Cerdanyola del Vallès tornarà a 
sortir al carrer per gaudir d’una 
de les festes més participades i 

esperades de la ciutat, el Carnaval. 

Aquests dies els carrers s’ompliran dels 
colors de les disfresses que grans i pe-
tits lluiran per anar a l’escola, a la rua o 
al ball de Carnaval que es realitzarà a la 
nostra ciutat.

En els propers dies el Rei Carnestoltes 
arribarà a Cerdanyola i ens animarà a 
participar en les activitats que s’han 
organitzat en honor seu, oblidant per 
unes hores les nostres activitats quo-
tidianes per gaudir de la festa més 
transgressora.

Vull agrair a tothom que ha col·laborat 
en l’organització del Carnaval la il·lu-
sió que han posat per tal que el veïnat 
de Cerdanyola puguem gaudir-ne. Em 
sento molt orgullós de l’esforç que en-
titats i associacions, juntament amb 
el personal de l’Ajuntament, i moltes 
persones de forma particular, feu per 
aconseguir que cada any sigui millor.

Visca el Carnaval!

Carlos Cordón
Alcalde

Espontaneitat, originalitat, fanta-
sia,... el Carnaval arriba un any 
més a la ciutat de Cerdanyola del 

Vallès, amb un programa d’actes ple de 
tradicions, disbauxa, festa i xerinola.

Gaudiu molt de les activitats proposa-
des amb més trajectòria i també recu-
perem la il·lusió i la festa amb el Gran 
Ball de Carnaval que enguany torna al 
Pavelló Municipal. 

La rua de carnaval, aquest any especial-
ment “dolça”, és l’espai de participació 
massiva de persones als nostres carrers 
i és de les millors proves de la vitalitat 
d’una manifestació lúdica i cultural.

Com veureu, des del dijous gras fins el 
dimecres de cendra hi ha moments i es-
tones pensades per a totes les edats, on 
els infants, els joves i els més grans po-
dran participar de la gran festa del ball, 
la música, la gresca i la disbauxa.

Diversió, color, somnirures i bon ambient 
seran els protagonistes durant uns dies a 
la nostra ciutat. Es hora de passar-ho be.

Visca el Carnaval!

Pepi Rivera
Regidora de Cultura
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Ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola, ja sóc aquí,
Sóc el senyor Carnestoltes i vull ser el vostre amic,

Així que no em digueu Majestat,
No vull ser rei ni primer ministre,

Només vull ser protagonista
De l’alegria popular.

Visquin les vinyes que ens van parir,
Visca el nostre sant patró,

El borratxo de Togores
I que ens agafi confessats

Nostra Senyora dels abocadors
Que ens empara a totes hores.

Visca la Cerdanyola modernista,
Ben amarada d’absenta, 

visquin poetes i anarquistes
i els xarnegos defensors de la terra.

I ara, si em permeteu,
Entre rodolins i rodolons,

A peu dret i de viva veu
proclamo les meves disposicions.

Disposició primera:
Queda abolida tota autoritat,

L’única llei és la igualtat, 
Homes i dones, tots despullats

De veritats absolutes i arrogàncies,
Amor a la vida, mort a la ignorància,

i qui pateixi restrenyiment moral
que es planti pel darrera
un llapis de thermosan.

Disposició segona:
Escolta, ciutat, les persones

No seran persones
Si no poden riure,

Que sàpiga tothom que no podrem ser mai
Si no sabem riure.

I cridi la veu de tot el poble:
De puta mare i a viure!

Disposició tercera:
Que res no sigui mesquí,
No sigueu mai un plor,

Sinó un somriure fi
Que es dispersa con grills de mandarina

que exploten plens de sol.

Disposició quarta:
A veure, mascles de Cerdanyola,

potser cal tornar a l’escola
per a que quedi ben clar

allò que no caldria explicar,
que NO és NO,

i si tant costa d’entendre,
apa, dues pedres.

Que l’amor sigui lliure cada dia
i el desig compartit,

i els nostres cossos, ara t’ho dic,
reductes inviolables de sobirania.

Disposició cinquena:
viure és urgent,

si la vida és curta, 
que els petons siguin lents,

ningú és de ningú
i les cases per la gent,

els bancs que siguin públics,
a places i carrers,

llocs per estimar-se
sense preses, anant fent.

I fora les fronteres,
germanes lletges de l’horitzó

i per úniques banderes
pengem als terrats

els llençols que emboliquen
els cossos dels amants.

Cerdanyolencs i cerdanyolenques,
a gaudir de la vida, 

jo, com sóc un penques,
començo a fer via,

no sigui que per una o altra cosa
encara acabi a fiscalia.

Ciutat de Cerdanyola! Jo piro,
a passar-ho bé,

Salut i Visca la República dels Carajillos!

BAN DE CARNAVAL
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ARRIBADA DEL 
REI CARNESTOLTES

ANIMACIÓ INFANTIL  
DE CARNAVAL

Dijous 20 de febrer
17 h, plaça de l’Abat Oliba

Divendres 21 de febrer
18 h, plaça de l’Abat Oliba

Amb l’animació del Lluís Pinyot ple-
na de bons moments per a petits i 
grans començarem la xerinola i la 
festa!

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

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

Els infants són els grans protagonistes de la 
tarda de divendres i podran cantar, jugar i 
ballar amb el grup musical d’animació infan-
til Plàstics.

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

Veniu a lluir les disfresses amb ganes de pas-
sar-ho bé, que el Carnaval només se celebra 
un cop a l’any!
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GRAN RUA DE CARNAVAL 

Dissabte, 22 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, davant de l’escola Saltells i 
arribada al Parc Xarau. Tres petards avi-
sen 10 minuts abans, 5 minuts i a l’hora la 
sortida de la rua.
Recorregut de la Rua: av. d’Espanya can-
tonada av. Roma, c. de Francolí  pg. de 
Cordelles, pl. de Francesc Layret, c. de 
Sant Iscle, av. de la Primavera, av. Cata-
lunya, c. de Santa Anna i parc Xarau.

18.30 h: ball de Carnaval amb l’orquestra 
The Jukebox i lliurament dels premis del 
concurs de disfresses al Parc Xarau

Des de les 18 h: hi haurà servei de bar al 
Parc Xarau

GRAN BALL DE CARNAVAL
22 h Gran Ball de Carnaval amb l’Or-
questra Prometida
Entrada gratuïta 
Lloc: Pavelló Municipal Can Xarau - Paco 
Arpide
Amb servei de Bar
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INSCRICIONS 
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 h a 22 h 
El formulari d’inscripció es pot om-
plir directament a l’Ateneu o bé des-
carregar del web de l’Ajuntament
https://www.cerdanyola.cat/sites/
default/files/fitxers/models_ins-
tancia/inscripcio_cul-07_carna-
val_2020.pdf
La data màxima d’inscripció per a 
participar al concurs de disfresses és 
el dimecres 19 de febrer

CARNAVAL ALS MERCATS
Com cada any els Mercats de Les Fontetes  

i de Serraparera organitzen concursos de disfresses

Carnaval Mercat de Les Fontetes

Dissabte 22 de Febrer d’11h a 14h  
Concurs de disfresses al Mercat de 
Fontetes

No fa falta inscripció prèvia, simple-
ment lliurar el dorsal el mateix dia del 
concurs al Mercat de les Fontetes

Poden participar tots els adults en 
modalitat individual o comparsa

Tots els infants que vinguin disfres-
sats rebran un obsequi.

Carnaval Mercat de Serraperera

Divendres 21 febrer de 17:00 h a 19:00 h

Xocolatada. Espectacle globoflexia

Concurs de disfresses, premis: 6 in-
fants, 1 adult, 1 comparsa

LLIURAMENT 
DE PREMIS

Un cop el Jurat hagi atorgat el seu ve-
redicte es farà el lliurament de premis 
a l’escenari del parc Xarau, amb les 
següents categories:
1r premi de Comparses

2n premi de Comparses

3r premi de Comparses

Premi a la millor disfressa individual 
o parella

I dues “Mencions Especials” del Jurat
El Jurat estarà format per membres 
d’entitats de Cerdanyola i agents cul-
turals de la ciutat.
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AFECTACIONS AL 
TRÀNSIT RODAT 

PEL PAS DE LA 
RUA DE CARNAVAL

DISSABTE 22 DE FEBRER
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 com-
parsa.
Tallat el trànsit de les següents vies:
- Av. d’Espanya
- C. de Sant Casimir
- C. de Francolí
- Pg de Cordelles
- C. de Sant Iscle
- Tall parcial amb desviament a la pl.de l’Estatut
- Av. de la Primavera
- Av. de Catalunya
- C. de Santa Anna
- C. de les Camèlies
-  Fins l’inici del Ball de Carnaval restarà tancat el passeig de la Riera i el car-

rer de Santa Anna amb carrer de les Camèlies
 
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,  
26 de febrer

12 h, plaça de Francesc Layret

Instal·lació de la capella ardent i inici de 
la vetlla de Sa Majestat el Rei Carnes-
toltes.

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 un grup de música 

i els Joves Diables de Cerdanyola. Fa-
ran 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. 

18.30 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.

Foto: Manel Navarro
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INSTRUCCIONS PER A 
LES COMPARSES

1)  Lloc i data de concentració:
Dissabte, 22 de febrer de 2020
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 concentra-
ció s’haurà d’identificar a les persones 
de l’organització. De la mateixa mane-
ra, les persones individuals o parelles 
que participin en el concurs de disfres-
ses 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 per-
què els membres del jurat els puguin 
identificar. 

4)  El responsable de la comparsa s’ocupa-
rà de:
a.  Seguir en tot moment les instrucci-

ons dels responsables de l’organit-
zació de la rua o de la Policia Local 
i informar-los de qualsevol incident.

b.  Vetllar perquè qualsevol roba, corti-
na, paper, palla o altre material in-
flamable no pugui entrar en contacte 
amb cap focus de calor.

c.  Mantenir l’ordre de la comparsa, 
atendre en primera instància les pos-
sibles indisposicions dels seus mem-
bres i requerir ajut als responsables 
de l’organització o la Policia Local si 
fos necessari. 

d.  Informar a l’organització o a la Poli-
cia Local del comportament impropi 
reiterat dels participants o d’actituds 
incíviques o perilloses per part del pú-
blic 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 autoritzacions 
signades pels pares o tutors de tots els 
menors de 14 anys o persones amb algun 
tipus de discapacitat que no vagin acom-
panyats per ells. També s’encarregarà de 
destinar com a mínim 3 adults a la vigi-
lància 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 responsa-
bles de cada carrossa o vehicle respecta-
ran la distància de 4 metres amb la com-
parsa 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 a 

la  sortida de la rua de l’avinguda d’Es-
panya. En aquest punt de la rua tots els 
participants podran fer un ball o exhibi-
ció de lluïment de màxim dos minuts per 
tal que els membres del jurat pugui fer 
la seva valoració. Recordeu mostrar de 
forma clara el número d’identificació de 
la vostra comparsa i lluïu-vos tant com 
pugueu.

9)  Recordeu que la rua de Carnaval és una 
festa familiar.
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Bienvenidos a Rafaelhoteles by La Pleta
Realiza tu reserva en www.lapleta.com

o en www.rafaelhoteles.com
con el código promocional SKILAPLETA y consigue un

5% de descuento adicional en tu próxima estancia

Incluye salida tardía del hotel (bajo disponibilidad)

y copa de cava de bienvenida

Descuento no acumulable a otras ofertas

Promoción sujeta a disponibilidad
(tasa turística no incluida: 2,48 € persona/día)

(+34) 973 645 550

PROMOCIÓN EXCLUSIVA

Consigue un descuento con el

código promocional SKILAPLETA

Registro Turisme de Catalunya - HVA000751

CTRA. BAQUEIRA A BERET, S/N 
25598 BAQUEIRA (LÉRIDA)

www.lapleta.com

rafaelhotelesbyLaPleta  lapleta  lapletahotel

SPA

El mejor bienestar para el cuerpo

y la mente, con los tratamientos

de salud y belleza más exclusivos.

GASTRONOMÍA

La más amplia oferta del valle de Arán,

con 4 restaurantes y jornada con

chefs con Estrellas Michelin.
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Rooibos
El secreto de África




