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CARNESTOLTES 

Pantone 430 EC

Del 20 al 26 de febrer

ATENCIÓ 

Recomanem no consumir begudes alcohòliques. Preguem 
respecte, civisme i convivència ciutadana en tots els actes i, 

especialment, durant les rues.

AGRAÏMENTS

Als Quarantins del 80, a Comerç Pallejà, a l’entitat 
Ruachamba Pallejà, als grups de quarantins, grups 

de cinquantins i grups de seixantins i a totes les 
comparses i persones que fan que aquesta festa sigui 

l’esdeveniment més gran, més espectacular i més 
participatiu del nostre poble.

Als serveis preventius de Policia Local, Mossos 
d’Esquadra, Creu Roja i Protecció Civil de Pallejà i als 
serveis operatius de la Brigada de Serveis Municipals. 

PD:  EL REI CARNESTOLTES SERÀ CADA DIA 
AL CASTELL 

EL RECORREGUT DE LA GRAN RUA SERÀ EL SEGÜENT:

Concentració de comparses a la plaça del Castell. 
Continuarà per av. Prat de la Riba i av. Generalitat. 
Hi haurà canvi de sentit a l’altura del c. Montserrat i 

continuarà per av. Generalitat, av. Prat de la Riba fins 
a la rotonda del c. Joan Maragall. Seguidament, la 

Policia Local acompanyarà les carrosses 
fins a La Nau.

Pantone 430 EC



DIJOUS GRAS, 20 DE FEBRER
Concurs de truites
A les 18.30 h, al vestíbul del 
Castell. Concurs de truites. Truites 
d’arreu i de tots colors. Porta la 
teva truita creativa, imaginativa 
o com més t’agradi. El jurat, 
seleccionat per Comerç Pallejà, 
lliurarà tres premis. Tots els 
participants rebran un obsequi.

Arribada de Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes 
A les 19 h, a la plaça de l’Estació. 
Arribada de Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes, rei de la rauxa i la 
disbauxa. Rua pels carrers, guiats 
pels guanyadors del Carnestoltes 
2019. El grup Ruachamba animarà 
la cercavila.

Botifarrada pallejanenca
Tot seguit, a la plaça del Castell. 
Per Dijous Gras, carn fins al nas. 
Gaudeix de la botifarrada popular. 
Comença la setmana més boja i 
desenfrenada del nostre poble.

DIVENDRES 21 DE FEBRER
Ball d’inici de Carnestoltes 
A les 23 h, a la Sala Pal·làdius. 
Ball amb la temàtica Moulin Rouge 
per a joves i grans, a càrrec dels 
Quarantins del 80. Aforament 
limitat.

DISSABTE 22 DE FEBRER
Rua de La Kaco
A les 10 h. Arriben els KACOMAPS 
a Pallejà. Ho saben tot: on és 
l’Ajuntament, les escoles, correus, 
on pots fer una caminada i quines 
carreteres ens envolten. Passejaran 
per les botigues i carrers del poble 
amb el KACO STREET VIEW.  

Rua de la disbauxa
A les 18.30 h, al Pallejòdrom.  
Concentració de comparses.
A les 19 h, a la plaça del Castell. 
Gaudirem del Pregó a càrrec dels 
Quarantins del 80. 
A les 19.30 h. Preparats per gaudir 
de la més desenfrenada Rua del 
Baix Llobregat? Ballar, desfilar, 
riure, cantar i lluir les vostres 
disfresses i carrosses plenes de 
llum, color i màgia. 
Som-hi! Pallejanencs, 
pallejanenques i públic, ni un pas 
fins a veure l’última comparsa. 

Gran festa carnavalesca
A les 23.30 h, a la plaça del 
Castell. Inici del gran ball de 
disfresses. Final de festa per a tots 
els participants de la Rua amb la 
gresca i el ball de Carnestoltes.
A les 24 h, a la plaça del Castell. 
Lliurament de premis amb la 
col·laboració de Comerç Pallejà. 

DIUMENGE 23 DE FEBRER
Carnestoltes Infantil 
A les 12 h, a la plaça del Castell. 
Concentració de disfresses 
infantils. Petits i petites, és el 
moment de gaudir de les vostres 
súper disfresses. 
A les 12.30 h. Engeguem la gran 
rua infantil. Recorregut: av. Prat de 
la Riba i av. Generalitat. Hi haurà 
canvi de sentit a la riera Boter i 
continuarà per av. Generalitat, av. 
Prat de la Riba, fins a la plaça del 
Castell. 
Tot seguit, a la plaça del Castell. 
Lliurament d’obsequis per als nens 
i nenes disfressats.

DIMECRES 26 DE FEBRER
Dimecres de Cendra i cloenda 
del Carnestoltes
A les 19 h, a la plaça Major. 
Rua mortuòria i enterrament de 
la sardina. Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes sempre està molt 
divertit: ens escura les butxaques 
i ens fa anar contents al llit. Vestits 
de dol donarem el nostre adéu al 
Rei Carnestoltes. La Quaresma ja 
ha arribat i la gresca s’ha acabat.
Tot seguit, a la plaça Major. 
Sardinada Pallejanenca. Cloenda i 
foc de llum a la plaça del Castell.

NOTES, ADVERTIMENTS I 
ALTRES NOTÍCIES D’INTERÈS 

Relació de premis del concurs de 
Carnestoltes

Categoria general
• 1 premi a la millor comparsa en 

conjunt (carrossa i disfressa). 
Guanyador del Carnestoltes 
2020

• 1 premi a la comparsa més 
engrescadora

• 3 premis a la millor comparsa 
(en conjunt) júnior (de 12 a 
17 anys i d’un mínim de 5 
persones)

• 3 premis a les millors 
comparses (en conjunt) joves 
(de 18 a 25 anys i d’un mínim 
de 5 persones)

• 1 premi “Comerç” al botiguer 
més ben disfressat

Categoria carrossa
• 3 premis a les millors carrosses

Categoria disfressa
• 3 premis a les millors disfresses

NOVETAT: Aquest any, per a una 
millor organització, les comparses 
que vulguin participar a la rua 
s’hi hauran d’inscriure via on-line 
fins al 08/02/2020 a les 22 h. No 
podran participar-hi les colles/
comparses no inscrites o que no 
hagin lliurat el resguard signat o la 
documentació corresponent a les 
carrosses motoritzades abans del 
19/02/2020 de febrer inclòs a les 
dependències del Castell.


