
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. Hi haurà canvi de sentit a la 
rotonda del carrer Joan Maragall i continuarà 
per l’avinguda Prat de la Riba. Acabarà al 
carrer Vallès i Ribot. 

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

AGRAÏMENTS: Quarantins del 77, Comerç 
Pallejà, Grup de Dimonis, 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 ESTARÀ 
CADA DIA AL CASTELL 

Organitza: Col·labora:

Carnestoltes 2017
del 23 de febrer a l’1 de març
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Dijous Gras, 23 de febrer

Concurs de truites
A dos quarts de set de la tarda, a la 
plaça del Castell: concurs de truites. 
Sabem que Pallejà té uns bons cuiners/
eres. Animeu-vos i porteu les vostres 
creacions culinàries. El jurat estarà format 
per representants de Comerç Pallejà. Es 
lliuraran tres premis.

Arribada de Sa Majestat el rei 
Carnestoltes
A les set de la tarda, a la plaça de 
l’Estació: arribada i rua de Sa Majestat el 
rei Carnestoltes guiat pels Quarantins del 
74, guanyadors del Carnestoltes 2016. El 
grup Ruachamba animarà la cercavila.

Botifarrada pallejanenca
Tot seguit a la plaça del Castell: 
botifarrada. Per començar el Carnaval 
com mana la tradició, “Tan si fa bo, com si 
fa fresca, tothom sol preparar-se per fer la 
gresca”. 

Divendres, 24 de febrer

Ball d’inici de Carnestoltes
A dos quarts de dotze, a la sala 
Pal·làdius: festa temàtica de la moguda 
dels anys 80 a càrrec dels Quarantins del 
77.

Dissabte, 25 de febrer 

Rua de la Kaco
A les deu del matí: la Màgia del 
Carnestoltes arriba a Palleja. Ja són 
aquí, el Mag, els barrets i els conillets de 
la Kaco que voltaran per tots els indrets 
de la vila. El Mag de la Kaco amb la 
seva vareta, farà sortir aquests conillets 
trapelles per dur la Màgia als botiguers 
del poble i les parades del Mercat. Si 
encerteu el nostre truc rebreu un premi 
llaminer.

Rua de la disbauxa
A dos quarts de set de la tarda, al 
Pallejòdrom: concentració de comparses.
A les set de la tarda, a la plaça del 
Castell: gaudirem del Pregó a càrrec dels 
Quarantins del 77.
A dos quarts de vuit del vespre: 
disbauxa, lluentor, maquillatge, carrosses, 
disfresses, alegria... Arriba la més gran, 
la més espectacular, la més divertida, 
la més màgica i participativa Rua de 
Carnestoltes del Baix Llobregat. El 
Carnestoltes de Pallejà. Una desfi lada de 
música, llum, creativitat i color. No deixeu 
de veure l’última comparsa. Amb què ens 
sorprendrà el guanyador de l’any passat?

Gran festa carnavalesca
A dos quarts d’onze de la nit, a la plaça 
del Castell: estàs preparat per moure 
l’esquelet? No t’ho pots perdre! Vine 
a gaudir de la música, gresca, sarau i 
xerinola.
A les dotze del nit: lliurament de premis 
amb la col·laboració de Comerç Pallejà. 

Diumenge, 26 de febrer

Carnestoltes Infantil
A les dotze del migdia, a la plaça del 
Castell: concentració de disfresses 
infantils.
No és el Pare Noel, ni el Caga Tió, ni Reis, 
és la Rua del Carnestoltes Infantil. Som-hi 
nens i nenes. Lleveu-vos ràpid i engalaneu-
vos. És el dia de lluir les vostres disfresses 
pels carrers del Pallejòdrom. Gaudiu de la 
vostra festa amb danses i balls que tenim 
preparats per a tots vosaltres.

A un quart d’una del migdia: 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 fi nal a la plaça 
del Castell. 

Show Infantil
A la una del migdia, a la plaça del Castell: 
show infantil a càrrec dels Quarantins del 
77. Hi haurà obsequis per a tots els nens i 
nenes participants de la vila.

Dimecres de Cendra, 
1 de març
 
Dimecres de Cendra i cloenda del 
Carnestoltes
A les set de la tarda, a la plaça Major: 
rua mortuòria i enterrament de la sardina. 
El nostre rei Carnestoltes s’acomiada de 
tots nosaltres. Tots vestits de dol plorarem 
amb enyorança aquests dies de disbauxa. 
La sardina enterrarem i de la gresca ens 
desfem.
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)
•1 premi a la comparsa més engrescadora
•1  premi a la millor comparsa (en conjunt) 

júnior (de 12 a 16 anys i d’un mínim de 
5 persones)

•3  premis a les millors comparses (en 
conjunt) joves (de 17 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
•1  premi a la millor disfressa individual o 

parella

ATENCIÓ: per a una millor organització, 
demanem a les comparses que vulguin 
participar a la rua que s’inscriguin al 
Castell fi ns al dia 20/02/2017 on rebran 
les normes de participació i les bases del 
concurs. 
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