
EL RECORREGUT DE LA GRAN RUA  
SERÀ EL SEGÜENT:
Concentració de comparses a la plaça del Castell. 
Continuarà per l’avinguda Prat de la Riba i l’avinguda 
Generalitat. Hi haurà canvi de sentit a l’alçada 
del carrer Montserrat i continuarà per l’avinguda 
Generalitat, avinguda Prat de la Riba fins a la rotonda 
del carrer Joan Maragall, on s’estacionaran les 
carrosses fins al lliurament dels premis del concurs 
a la plaça del Castell. Seguidament, la Policia Local 
acompanyarà  les carrosses fins a la Nau. 

ATENCIÓ: recomanem un consum responsable 
de begudes alcohòliques en els diferents actes i 
especialment durant la rua. 

AGRAÏMENTS: Quarantins del 78, Comerç 
Pallejà, Ruachamba Pallejà, Protecció Civil, grups de 
quarantins, grups de cinquantins, grup 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.

PD: EL REI CARNESTOLTES SERÀ CADA DIA AL 
CASTELL. 

del 8 al 14 de febrer
COL·LABORA:

Ajuntament 
de Pallejà



DIJOUS GRAS, 8 DE FEBRER

Concurs de truites
A les 18.30 h, a la plaça del Castell: concurs 
de truites. Elaboracions dels nostres grans 
cuiners/eres de Pallejà que ens faran gaudir de 
les seves creacions. Vinga, feu un salt a la vostra 
cuina i porteu les vostres truites.  
El jurat estarà format per representants de 
Comerç Pallejà i es lliuraran 3 premis.

Arribada de Sa Majestat el rei 
Carnestoltes
A les 19.00 h, a la plaça de l’Estació: arribada 
i rua de Sa Majestat el rei Carnestoltes, un rei 
que mana uns dies i d’altres no i que ens donarà 
el tret de sortida a les festes de Carnaval. 
Guiats pels Quarantins del 70, guanyadors 
del Carnestoltes 2017. El grup Ruachamba 
animarà la cercavila.

Botifarrada pallejanenca
Tot seguit a la plaça del Castell: botifarrada 
per començar amb forces el Carnestoltes. 
Pel dijous gras, carn fins al nas. Així doncs, 
comença la setmana de la disbauxa.

DIVENDRES, 9 DE FEBRER

Hora del conte: “El carnaval al bosc”,
seguit del concurs infantil de disfresses.  
A les 18.00 h, a la Sala Infantil de la 
Biblioteca. A càrrec de Maria Coll i la Biblioteca 
de Pallejà

Ball d’inici de Carnestoltes
A les 23.00 h, a la sala Pal·làdius: ball del Far 

West Night. A càrrec dels Quarantins del 78.

DISSABTE 10 DE FEBRER  

Rua de la Kaco
A les 10.00 h: uns blanquinosos personatges 
faran gestos i sense dir paraula, s’acostaran 
a Pallejà. Qui deuen ser? Us pregunteu! Són els 
Kaco Mimos. Amb el seu somriure sortiran pels 
carrers de Pallejà i us faran gaudir d’un somriure 
molt especial. Feu-los riure, si no us posaran 
cara tristona.

Rua de la disbauxa
A les 18.30 h, al Pallejòdrom: concentració de 
comparses.
A les 19.00 h, a la plaça del Castell: Gaudirem 
del Pregó a càrrec dels Quarantins del 78.
A les 19.30 h: disfresses, sedes, ras, barrets, 
“los brillis”, carrosses, música, coreografia, 
maquillatge... Ja és aquí la més espectacular 
i participativa Rua de Carnestoltes del Baix 
Llobregat. Creativitat, color, llums, una gran 
desfilada que gaudirem tots plegats. No us 
mogueu de lloc fins l’última comparsa. Amb 
quina sorpresa ens farà gaudir el guanyador de 
l’any passat? 

Gran festa carnavalesca
En finalitzar la Rua, a la plaça del Castell: 
lliurament de premis amb la col·laboració de 
Comerç Pallejà. 
A les 23.30 h, a la carpa de la Pista 
Poliesportiva: gran ball de disfresses. Tots els 
participants de la Rua gaudirem del fi de festa. 
No t’ho perdràs, oi? T’hi esperem amb la música 
més rabiosa i la de sempre.

DIUMENGE, 11 DE FEBRER

Carnestoltes Infantil
A les 12.00 h, a la plaça del Castell: 
concentració de disfresses infantils.
Som-hi, nens i nenes. A lluir les vostres 
disfresses. Ja ha arribat la gran desfilada del 
Carnestoltes infantil pel Pallejòdrom. La festa us 
espera amb balls i regals per a tots vosaltres.

A les 12.30 h: engegada de la rua infantil. 
Recorregut: l’avinguda Prat de la Riba i 
l’avinguda Generalitat. Hi haurà canvi de sentit 
a la Riera Boter i continuarà per l’avinguda 
Generalitat, avinguda Prat de la Riba i final a la 
plaça del Castell. 

Animació Infantil
A les 13.00 h, a la plaça del Castell: animació 
infantil a càrrec dels Quarantins  
del 78. Hi haurà obsequis per a tots els nens  
i nenes participants de la vila.

DIMECRES DE CENDRA,  
14 DE FEBRER
 
Dimecres de Cendra i cloenda del 
Carnestoltes
A les 19.00 h, a la plaça Major: rua mortuòria 
i enterrament de la sardina. Vestits de dol 
donarem el nostre adeu a Sa Majestat el rei 
Carnestoltes. Adeu dimecres de cendra, que el 
dijous ja se t’endú, per quatre dies de gras, set 
setmanes de dejú.

Tot seguit a la plaça Major: sardinada 
Pallejanenca. 
Cloenda i crema del rei Carnestoltes  
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)
• 1 premi a la comparsa més engrescadora
• 1  premi 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

ATENCIÓ: per a una millor organització, 
demanem a les comparses que vulguin 
participar a la rua que s’inscriguin al Castell fins 
al dia 05/02/2018 on rebran el full d’inscripció, 
les bases de participació i recomanacions. 

Les colles/comparses no inscrites no podran 
participar a la Rua. 

Al gran ball de disfresses, del dissabte 10 a la 
carpa de la pista poliesportiva, només es podrà 
entrar si es va disfressat. Els menors de 16 anys 
hauran d’anar acompanyats per un adult. No es 
podran entrar ampolles, begudes, ... al recinte.

AJUDEM ALS HEROIS  
DEL CIVISME


