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Sant Celoni

El Rei Carnestoltes



CARNAVAL
2008

dijous, 31 de gener
durant tot el dia

VISITES DELS AJUDANTS DEL REI
CARNESTOLTES A LES ESCOLES

divendres, 1 de febrer
a les 6 de la tarda

ARRIBADA DEL REI CARNESTOLTES, ANIMACIÓ
INFANTIL per a la mainada... i més grans a càrrec
de la companyia de teatre LA FOLLIA amb
l’espectacle d’animació Carnestoltes, el Rei dels
Poca-soltes i XOCOLATADA a la plaça de la
Biblioteca, on  podrem ballar i menjar xocolata
desfeta, grans i petits.

organitza l’arribada del rei Carnestoltes: La Follia
organitza la xocolatada: Agrupament EROL

dissabte, 2 de febrer
a les 7 de la tarda

RUA DE CARNESTOLTES

Concentració de comparses al c. Esteve Cardelús
(darrere la Biblioteca) entre el c. Consolat de Mar
i c. Pere Ferrer, a partir de 2/4 de 7 de la tarda.

Sortida de la rua amb comparses i disfresses.

Itinerari: pg. Rectoria Vella, c. Torras i Bages, c.
Santa Fe, c. Abat Oliba, pl. de l’Església, c. Sant
Pere, ctra. Vella, c. Anselm Clavé, pl. de la Vila, c.
Torras i Bages, pg. Rectoria Vella i c. Esteve Cardelús.

Nota: Premis a la comparsa més original, a la més
animada i a la més elaborada. Demanem  a les
persones que no formin part d’una comparsa, però
que vulguin participar a la rua, que ho facin darrere
de l’última comparsa participant a la rua.

a les 9 del vespre,
al Pavelló Municipal d'Esports

SOPAR DE CARNAVAL

a les 11 de la nit,
al Pavelló Municipal d'Esports

BALL DE DISFRESSES amb l’orquestra METROPOL

preu entrada: 5 euros

Durant el ball, es lliuraran els premis del XII Concurs
de Comparses.

diumenge, 3 de febrer
a les 11 del matí,

CERCAVILA DE GITANES

Sortida de la comparsa del Ball de Gitanes del
Casal dels Avis fins a la  plaça de la Vila.

Itinerari: c. Balmes, c. Germà Emilià, ctra. Vella, c.
Sant Pere, c. Sant Josep, c. Sant Martí, c. Major, pl.
de l’Església , c. Major i pl. de la Vila.

a les 12 del migdia,

BALL DE GITANES

Solemne entrada a la plaça de la Vila del Capità
de Cavalls, el Vell i la Vella i els Diablots.

Tot seguit, i després dels tradicionals discursos,
inici del Ball de Gitanes de Sant Celoni amb els
balladors de la Colla del Ferro i de la Colla del
Filferro, acompanyats pels Ministrils de la Principal
del Metro.
organitza: Colla del Ferro

a les 5 de la tarda,
al Teatre Municipal Ateneu

BALL DE DISFRESSES INFANTIL

Amb els YAKUMBA i l’espectacle els Yakumba
som trastos

Entrada gratuïta
organitza: Xarxa Sant Celoni

dimecres, 6 de febrer
a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila

JUDICI DEL REI CARNESTOLTES
a càrrec de Trocateatre
organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de la Vila

VETLLA DEL CARNESTOLTES
organitza: Colla de Diables

a les 7 del vespre, a la plaça de la Vila

ENTERRAMENT DEL CARNESTOLTES i
CORREFOC

Tot fent un tomb pels ravals i acompanyats pels
timbals dels Diables de Sant Celoni, conduirem el
finat fins al pati de Can Ramis.

Itinerari: pl. de la Vila, c. Major, pl. de l’Església,
c. Sant Pere, c. Sant Josep i Can Ramis.

CORREFOC amb els Diables de Sant Celoni

Itinerari: c. Sant Josep, c. Sant Martí, c. Major i pl.
de la Vila.

IMPORTANT! RECOMANACIONS:

* Si voleu participar en el correfoc, porteu roba
vella i barret al cap.

* Protegiu els aparadors i tenderols.

No aparqueu en els carrers per on passarà el
correfoc.

a les 9 del vespre, a Can Ramis

SARDINADA i CONCERT
amb le habané Pachange i Jaume Arnella

Menú: Amanida, pa, sardines, botifarra, vi i aigua

Preu tiquet: 8 euros

Venda anticipada de tiquets a Tretzevents a partir
del 21 de gener, i el mateix dia a Can Ramis a partir
de les 6 de la tarda.

Aforament limitat
organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

capvuitada de
Carnestoltes
dissabte, 9 de febrer
a 2/4 d’11 de la nit, al cafè de l’Ateneu

GRAN SARAU amb D’ALTRA BANDA QUARTET

Entrada gratuïta

organitza: Colla del Ferro del Ball de Gitanes

diumenge,   10 de febrer
a les 6 de la tarda, al Teatre  Municipal Ateneu

CONCERT i seguit BALL a càrrec de l’ORQUESTRA
MARAVELLA

preu entrada: 7 euros

exposicions
Rectoria Vella
“SESSIÓ CONTÍNUA”
Exposició itinerant de vídeo art produïda per la
Diputació de Barcelona
Inauguració dissabte dia 9 de febrer a les 7 del vespre

horari: de dimarts a dissabte de 17 a 20 h, i diumenge  i festius

d’11.30 a 14 h i de 17 a 20 h

Can Ramis
“SANTI DÍAZ. Ceres”

“DAVID CAMPOS i VILARDEBÓ.
Moments d’ara, imatges i haikus”
Obertes fins al 3 de febrer

horari: de dijous a dissabte de 18 a 20 h del vespre, i diumenge
 i festius de 12 a 13.30 h del migdia i de 18 a 20 del vespre


