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Una vintena de comparses s’han apuntat per participar a la rua de Carnaval del diumenge 19

Granollers celebrarà per primer cop 
un concurs de truites per Carnaval
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La rua de diumenge a la tarda és un dels actes principals de la festa de Carnaval a Granollers

Granollers

El 9 NOU

Una vintena de comparses 
ja s’han apuntat per parti·
cipar a la rua de Carnaval 
de Granollers, que es farà el 
proper 19 de febrer, i que es 
converteix en un dels plats 
forts de la festa, que aquest 
any presenta una nove·
tat. Per primera vegada es 
farà un concurs de truites, 
organitzat pels Diablots de 
Granollers, en què els par·
ticipants podran presentar 
la seva creació culinària el 
dijous 16 de febrer de les 8 
a 2/4 de 9 del vespre, a La 
Troca. Un jurat qualificat 
valorarà les truites i en pre·
miarà el gust, l’originalitat i 
la presentació. El resultat es 
farà públic el mateix dia del 
concurs. Els premis consis·
tiran en un dinar per a dues 
persones, vals per gastar al 
Mercat de Sant Carles i un 
lot de productes ecològics de 
La Magrana Vallesana, a més 
d’un premi sorpresa per a la 
truita més divertida. La vet·
llada acabarà amb un sopar 
conjunt a La Troca.

L’altra novetat d’aquest 
any és l’augment del nom·
bre de premis (set més un 
accèssit) del concurs de 
comparses. El jurat pre·
miarà la millor comparsa 
acompanyada de carrossa o 
vehicle guarnit, la comparsa 
més crítica, la millor AMPA 
local i la millor coreografia, 
amb quatre guardons de 600 
euros, i reconeixerà la millor 
comparsa local, la més diver·
tida i la més creativa, amb 
tres premis de 300 euros. Si 

el jurat ho considera neces·
sari també podrà atorgar 
un accèssit de 200 euros. El 
jurat, format per persones 
vinculades al món de la cul·
tura i professionals de dis·
ciplines artístiques, tindrà 
en compte la utilització de 
material reciclable, reutilit·
zable i de rebuig, tant en el 
vestuari com en la decoració 
de la carrossa.

RUA A PARTIR DE LES 6 
DE LA TARDA

La rua començarà a les 6 de 
la tarda des del carrer Roger 
de Flor. El recorregut passarà 
per diversos carrers fins a 
arribar a la plaça de la Porxa·
da, on la companyia Milnotes 

amenitzarà la vetllada fins  a 
l’hora del veredicte.

A més de la rua de diu·
menge, dissabte a la tarda 
se’n farà una altra, d’infan·
til, que sortirà a 2/4 de 6 de 
la tarda des del carrer Rafael 
de Casanova per arribar a 
la plaça de la Porxada, on 
es farà, a partir de les 6 de 
la tarda, un espectacle amb 
l’animador infantil Jordi 
Tonietti. També hi hau·
rà xocolatada per als més 
petits. 

Els actes de dissabte es 
completaran, a la mateixa 
plaça de la Porxada, amb una 
exhibició de ball de gitanes 
organitzada per l’Esbart 
Dansaire de Granollers a 
partir d’1/4 de 8 del vespre.

El mercat de la 
disfressa, dissabte
Granollers

Aquest dissabte se celebrarà 
una nova edició del Mercat 
de la Disfressa, amb dife·
rents parades que s’instal·
laran durant tot el dia a la 
plaça de la Porxada. A les 12 
del migdia, en aquest espai, 
arribarà el Rei Carnestoltes 
acompanyat del seu seguici, 
l’Abat dels Monjos i els Dia·
blots. D’altra banda, aquest 
divendres, entre 2/4 de 6 i 
les 7 de la tarda, La Troca 
acollirà un taller infantil de 
disfresses de personatges de 
contes i maquillatge, amb la 
col·laboració de l’Escola Estu·
di de Perruqueria Margenat.

El Taller d’Art 
Manolo Hugué de 
Caldes construeix el 
Carnestoltes
Caldes de Montbui

Els infants i els joves del 
Taller d’Art Manolo Hugué 
de Caldes, juntament amb els  
professors, està treballant en 
la construcció del ninot Car·
nestoltes, que el proper 18 de 
febrer ha d’anar a la foguera. 
Els artistes, d’entre 5 i 15 
anys, treballen en una figura 
dedicada a Joan Miró, l’autor 
que aquest any serveix per 
inspirar els tallers de pintura, 
volum, gravat i fotografia de 
l’escola. El tema escollit és 
Dona-ocell. El Ball de Diables 
també hi col·laborarà cremant 
el ninot Carnestoltes. D’altra 
banda, dissabte 18 de febrer a 
la tarda se celebrarà la rua de 
Carnaval i, al vespre, el ball. 
Ja es poden fer les inscripci·
ons per al concurs de disfres·
ses i esbroncs. 

Dos tallers 
completen l’oferta 
del Carnaval de la 
Garriga
la Garriga

La festa de Carnaval a la Gar·
riga inclou aquest any dos 
tallers paral·lels per comple·
tar l’oferta lúdica. El primer 
ja es va fer dissabte passat, 
mentre que el segon, el de 
les sardines, es farà el dia 19 
a partir de les 4 de la tarda 
abans que la comitiva amb el 
fèretre del rei Carnestoltes 
surti de la plaça de l’Església 
i es cremi a la plaça del Silen·
ci. El plat fort del Carnaval a 
la Garriga, però, serà el dis·
sabte 18 amb el concurs i la 
rua de carrosses i disfresses. 
La sortida serà de davant del 
Teatre i recorrerà els carrers 
del centre fins a arribar a la 
plaça de l’Església, on es farà 
la desfilada i es farà públic el 
veredicte del concurs. 

L’Ajuntament de Sant Celoni vol homenatjar el cuiner mort fa un any

La família de Santamaria, convidada 
d’honor del Ball de Gitanes

Sant Celoni

El 9 NOU

La família del cuiner Santi 
Santamaria, que va morir ara 
fa exactament un any, seran 
els convidats d’honor al Ball 
de Gitanes de Sant Celoni, 
que se celebrarà el diumenge 
19 de febrer a la plaça de la 
Vila. L’alcalde Joan Castaño ha 
explicat que l’Ajuntament ha 
pres aquesta decisió perquè 
“Santamaria ha estat i serà per 
sempre més un referent de la 
riquesa cultural del municipi i 

el seu llegat continua molt viu 
al poble”. “Volem que aquest 
any la ballada de gitanes sigui 
un sentit i emotiu homenatge 
a qui, des de Sant Celoni i sen·
se renunciar mai a les seves 
arrels, ha estat un referent 
internacional de la cuina, 
reconegut i valorat arreu”, ha 
afegit Castaño. 

La festa del Ball de Gitanes 
començarà amb el cercavila 
de la comparsa de gitanes, 
que aquest any anirà acom·
panyada d’una carrossa amb 
música, i acabarà a la plaça 

a les 12 del migdia, amb la 
ballada. La Colla del Ferro ha 
convidat aquest any a Martí 
Monrabà, que va ser mestre 
de gitanes, i a Amàlia Tarra·
gó, una gran col·laboradora.

D’altra banda, l’Ajunta·
ment vol que els balcons 
s’omplin de mantons pel Ball 
de Gitanes. Els mantons es 
poden comprar a les botigues 
Calaix de Sastre i Tretze·
vents a un preu de 5 euros. 
Aquesta iniciativa té el lema 
“Per Carnaval, mantons a les 
finestres i als balcons”.

Tortell Poltrona serà el Rei 
del Carnaval de Barcelona
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Tortell Poltrona

Sant Esteve de P.

El 9 NOU

El pallasso Tortell Pol·
trona, de Sant Esteve de 
Palautordera, serà el Rei 
del Carnaval de Barcelona 
d’aquest any. En la presen·
tació, Poltrona ironitzava 
dient que esperava no morir 
el dia de l’enterrament, men·
tre es mostrava molt agraït 
i emocionat per fer aquest 
personatge. El vestit que por·
tarà ha estat dissenyat per 
Valeria Civil i s’inspira en 
la Barcelona del vuit·cents. 
“És fantàstic”, va dir Poltro·
na, que també és fundador i 

president de Pallassos sense 
Fronteres.


