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del 23 de febrer al 5 de març

diumenge  23 de febrer

12 h plaça de la Porxada
Arribada del Rei Carnestoltes, lectura de 
l’edicte reial per part de l’Abat dels Bojos i 
ball de gitanes
Org.: Diablots i Esbart Dansaire de Granollers

dilluns  24 de febrer

19 h Sala Aplegador. La Troca, Centre de 
Cultura Popular i Tradicional
Presentació del lèxic Gitanes del Vallès. Una 
colla de mots de ball de plaça 
Org.: Centre de Normalització Lingüística
del Vallès Oriental         

dijous  27 de febrer

20 h La Troca, Centre de Cultura Popular i 
Tradicional
Concurs de truites a càrrec de l'Abat dels 
Bojos i els Diablots 
Org.: Diablots
Consulteu les bases a www.granollers.cat/carnaval

divendres  28 de febrer

17.30 h La Troca, Centre de Cultura Popular i 
Tradicional
Taller de Carnaval. Disfresses i maquillatge 
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia. L'activitat 
es desenvoluparà �ns a exhaurir materials.
Org.: La Troca
Col·l.: Margaret Escola Estudi de Perruqueria

dissabte  1 de març

12 h plaça de la Porxada
Balla el Carnaval amb moooolt de swing!
Col·l.: LindyFrogs i Bigpotters Swing

18 h plaça de la Porxada
Ball de disfresses infantil. Vine disfressat 
amb la família!

Diumenge  2 de març

17.30 h Carrer de Roger de Flor 
Concentració de les comparses

18 h Des del Carrer Roger de Flor �ns a la plaça 
de la Porxada
Rua de carnaval, amb l'acompanyament de 
l'Abat dels Bojos i els Diablots
Recorregut: c. Roger de Flor, c. Lluís Companys,
c. Camp de les Moreres, c. Magallanes,
c. Francesc Macià, c. Alfons IV, pl. de la Corona,
c. Anselm Clavé, c. Sant Roc i pl. de la Porxada

20 h Plaça de la Porxada
Animació de carnaval amb Milnotes i 
lliurament de premis del concurs de 
comparses
Consulteu les bases a www.granollers.cat/carnaval

Dimecres  5 de març

Plaça de la Porxada

Durant tot el dia 
Vetlla de S. M. Carnestoltes

17.30 h
Plorem el Rei Carnestoltes.
Porta la teva sardina i vesteix-te de dol
Col·l.: Margaret Escola Estudi de Perruqueria

18 h
Ens mengem la sardina. 
L’últim àpat de carnaval
Org.: AV Granollers Centre

18.30 h
Cercavila de comiat a S. M. Carnestoltes, 
amb l'acompanyament de l'Abat dels Bojos
i els Diablots
Col·l.: Institut Celestí Bellera i col·lectiu El Colador

19 h
Enterrament de la sardina. Crema de S. M. 
Carnestoltes
Col·l.: Institut Celestí Bellera i col·lectiu El Colador
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Llarga vida al CARNESTOLTES,

              EL REI DELS POCA-SOLTES!

Estimats �llets i �lletes, vivim i gaudim al màxim
aquests dies, perquè ja sabem que la Vella Quaresma
no perdona i que quan arribi tot això s'haurà acabat,
�ns l'any que ve!

tota la setmana

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge
Anem a la RUA DE CARNAVAL, 

la gran des�lada de la disbauxa i el bon viure!

BARRET, gorra, boina o qualsevol altre

element per vestir-nos la testa

CORBATA, mocador, corbatí, fulard...

per adornar-nos el coll

CRESTES, monyo, trenes, pentinats estrafolaris

Una SABATA diferent a cada peu

                  La SAMARRETA al revés,

ens posem el pijama, vestits cridaners

Anem a ballar a la Porxada,

amb tota la FAMÍLIA disfressada.

Al Rei mostrem respecte visitant-lo cada dia.

El Rei Carnestoltes us ordena...

EDICTE REIAL


