CARNESTOLTES

22, 23 i 25
de febrer del 2020

PROGRAMA D’ACTES
DISSABTE 22 DE FEBRER
18:30h CONCENTRACIÓ DE COMPARSES I COMPARSITES a la Pl. Ajuntament.
Amenitzada pel grup de BATUKADA de l’EMMA
INSCRIPCIÓ: del 10 al 19 de febrer, a l’Ajuntament (9-14h) o al 973 40 00 13.
Caldrà confirmar l’assistència al sopar i en el moment d’inscriure’s caldrà pagar
7€ per persona.
Tot seguit, el SALTASEKLES XXVIIè ens farà el tradicional pregó, des del balcó.
A continuació, RUA DE COMPARSES i COMPARSITES.
Amenitzada pel grup de BATUKADA Pentina el Gat.
Després del Sopar, espectacle amb Èrik i nit de marxa amb MUNTBAND

+ DJ

DIUMENGE 23 DE FEBRER
17h TROBADA DE DISFRESSES, al Pavelló.
17:30h GRAN DESFILADA DE DISFRESSES.
Apunta’t a l’Ajuntament fins al 19 de febrer (en horari d’oficina).
A continuació, FESTA INFANTIL, al Pavelló, amb SAC - Espectacles
“SALTA, BALLA I CANTA”

DIMARTS 25 DE FEBRER
MATANÇA DEL PORC
Durant el matí, elaboració de LLONGANISSES i BOTIFARRES a les Sitges.
A partir de les 17:30h BERENAR DE GERMANOR, a les Sitges, amb derivats
del porc, cuits a la brasa i acompanyats amb pa i vi del país.
L’organització es reserva el dret d’alterar el programa

MÉS INFORMACIÓ
COMPARSES i COMPARSITES
La Rua de Carnestoltes estarà formada per COMPARSES (grups de més de 20 persones) i COMPARSITES (grups de 2 a 19
persones). Es considerarà comparsa el grup de 20 o més persones que vagin disfressats amb una mateixa temàtica, per tant,
si es vol fer més d’una comparsa, caldrà que el tema de la disfressa sigui diferent. Caldrà confirmar l’assistència al sopar i en
el moment d’inscriure’s caldrà pagar 7€ per persona.
ITINERARI: Pl. Ajuntament, Marcel·lí Farré, Eduard Maluquer, Av. Maria Anzizu, Prat de la Riba, Ctra. Agramunt, Escoles,
Ctra. Montsonís i Pavelló (Es prega la col·laboració dels veïns en no deixar vehicles ni obstacles en aquest carrers).
Les COMPARSES i COMPARSITES es concentraran a la Pl. Ajuntament.
Els vehicles de les COMPARSES s’hauran d’aparcar al voltant de la Pl. Ajuntament. Els vehicles es col·locaran, per ordre
d’arribada, des de davant del Disbo, continuant per l’Av. Maria Anzizu, fins al rentador.
Recordar-vos que mentre el SALTASEKLES XXVIIè realitzi el seu discurs caldrà que els vehicles tinguin el motor apagat i la
música també.
Les COMPARSES i COMPARSITES podran assistir al SOPAR de CARNESTOLTES, que tindrà lloc, després de la Rua, al
Pavelló (per poder assistir caldrà anar disfressat, i haver pagat 7€ per persona, en el moment d’inscriure’s).
EL SOPAR: consta d’un pica - pica de patates i olives, pa amb tomata i pernil salat, formatge i fuet. De segon, llonganissa
amb patates al caliu i salsa chimichurri casolana. La beguda inclosa: vi, aigua i Coca - Cola. Postres: terrina de gelat. Després
del sopar hi haurà cafè, tallat i cigaló de conyac per als comensals.
Obsequiarem a la carrossa més original amb 200€.
En cas de pluja, no es farà el recorregut. Les COMPARSES i COMPARSITES aniran directament al pavelló, on es farà
el tradicional pregó i el SOPAR DE CARNESTOLTES.
No es podrà tirar confeti al pavelló.

DESFILADA INFANTIL
Cal Apuntar-se a l’Ajuntament fins al 19 de febrer (en horari d’oficina).
La desfilada té caràcter local.
Les disfresses que concursaran han d’estar confeccionades a mà. No podran entrar a concurs les disfresses llogades o
comprades, però si que podran participar a la desfilada.
Es premiarà a les TRES MILLORS DISFRESSES
(1r premi de 50€ / 2n premi de 30€ / 3r premi de 20€)
Hi haurà berenar (també sense gluten).
Primer desfilaran els nens i les nenes amb la disfressa confeccionada a mà, per això, demanem molta puntualitat.
Els números per a la desfilada es recolliran a la taquilla del pavelló (a partir de les 16:45h).
El concurs començarà puntualment, i una vegada començat el concurs, ja no es repartiran més números.
Podran participar tots els nens i nenes fins a 14 anys.
Tots els participants rebran un petit obsequi.

MATANÇA DEL PORC (Berenar de germanor)
Venda anticipada de tiquets a 1€, fins al 24 de febrer als següents llocs: Frankfurt Balmes, Estanc Massana i Bar Poliesportiu.
La venda de tiquets el dimarts: al mateix recinte i per 2€ (de 16 a 19h).

CONTACTE
973 400 013

Plaça de l’Ajuntament, 3

www.artesadesegre.cat

@ajuntamentartesadesegre
@comissiofestes_ads

LA VIDA ÉS UN CARNAVAL

ORGANITZA:

COL·LABORA:
Comissió de Matança

