
Dijous 7 de febrer

15.45 h 

Rua de Carnestoltes del Col·legi Madre 
Sacramento
Recorregut pel c. Electricitat i Dr. Ribalta 
i fins al Parc Joan Maragall i tornada
Organitza: Col·legi Madre Sacramento

Dissabte 9 de febrer

18 h – A la seu de l’entitat
Carnestoltes infantil
Berenar i animació amb el grup   
La Bàmbola
Organitza: Casa Regional d’Extremadura

23 h – A la seu de l’entitat

Carnestoltes per a persones adultes
Ball i música en directe
Organitza: Casa Regional d’Extremadura

Dimarts 12 de febrer  
 
Últim dia per inscriure’s al Concurs de 
Disfresses Carnestoltes 2013 
Inscripcions a l’ Ajuntament, de dilluns 
a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h i els 
divendres de 9 a 14 h 
Bases de participació 
a www.santjust.cat

Dissabte 16 de febrer

CARNESTOLTES

Del Parc Joan Maragall a Pl. de Camoapa

17 h - 18 h  / Al Parc de Joan Maragall

Valoració i puntuació del jurat a totes 
aquelles persones inscrites al Concurs 
de Disfresses de Carnestoltes 2013.
 
18 h – Al Parc de Joan Maragall

Pregó de Sa Majestat el Rei   
Carnestoltes
Amb la participació de la comparsa del 
Col·lectiu Pl. de la Pau, guanyadora del 
premi a la Millor Comparsa de l’any 
2012.
 
18.30 h – Des del Parc Joan Maragall  
fins a la Pl. Camoapa

RUA DE CARNESTOLTES amb el grup 
de percussió Bandandarà  

A la  Pl. Camoapa

Xocolatada, ball per a tothom, lliura-
ment de premis i crema del Rei Car-
nestoltes
 
*En cas de pluja, la xocolatada, el con-
curs de disfresses i el ball de Carnestoltes 
seran traslladats a la Sala Municipal de 
l’Ateneu quedant suspesa la rua. La valo-
ració del jurat es faria de 18 h a 19 h.

Organitza: Ajuntament amb la col·laboració 
de la UBIC, Bandandarà i la Comissió de Fes-
tes Barri Nord
 
23 h - A la Sala Utopia del Casal de Joves

CARNESTOLFEST
Per a majors de 18 anys (16 anys a con-
firmar). Preu: 1 euro
Organitza: MAI i Cineclub Utopia amb la 
col·laboració del Casal de Joves

Dimecres 20 de febrer

Al CIM de Can Ginestar

Exposició:    
Carnestoltes: festa i disfresses
Fins al 3 de març.

17.30 h – A Les Golfes de Can Ginestar

L’Hora del Conte: Les disfresses en-
contrades, amb Sandra Rossi
Per a infants a partir de 3 anys.
Quan jo era petita remenava la casa buscant 
disfresses. Cercava per tot arreu, als armaris, als 
lavabos, als calaixos, a la cuina...De vegades això 
feia enfadar als pares, però el seu l’empipament 
desapareixia quan tot posant-me una de les dis-
fresses “encontrades”, els explicava un conte...
Aforament limitat. Entrada amb tiquet de torn que es 
repartiran al vestíbul de Can Ginestar el mateix dia de 
la sessió a la tarda, presentant el carnet de la bibliote-
ca i fins esgotar l’aforament de la sala.

Organitza: Biblioteca Joan Margarit


