
1ª ASSEMBLEA DE CARNAVAL DE 22 DE GENER DE 2018 
 
ASSISTENTS: 
Participen a la reunió representants de diferents grups i entitats de la ciutat: 
 
Amics Pota Blava  
AMPA Col·legi Sant Jaume,  
AMPA Charles Darwin,  
AMPA de la Seda, 
Ampa Ntra Sra del Mar, 
AMPA Pepa Colomer 
AMPA El Parc 
Ruta de la Plata 
AMPA Ramon Llull,  
AMPA Mare de Déu del Carme, 
CC Casa de Sevilla,   

Ampa Tarradellas, 
Wally a Egipte 
Els Bitxos, 
Ampa Estany de la Ricarda 
La Noria Teatre, 
Peña Dándolo todo 
AMPA Galileu Galilei,  
Esplai GISC,  
AEiG Anton Vilà 
Tècnics de La Capsa, Espectacleria i 
Departament de Cultura 

 
Disculpa la seva assistència Esplai el Globus i Casa de Andalucia. 
 
ORDRE DEL DIA: 

1. Breu explicació de l’organització del Carnaval del Prat.  
2. Programa d’activitats Carnaval 2018.  
3. Destacats del programa 2018.  
4. Aspectes pràctics de la Rua. 

 
 

1. Breu explicació de l’organització del Carnaval del Prat. 
El Carnaval s'organitza a partir de 3 òrgans: 
 

• LA COMISSIÓ DE CARNAVAL: 
Representants de grups i entitats compromesos amb l’organització general del 
Carnaval.  
Elaboren les propostes que fan arribar a l’Assemblea. 

• L’ASSEMBLEA DE CARNAVAL: 
Representants de tots els grups que participen en el carnaval: Rua, dijous gras, 
dimecres de cendra, etc.  
Rep informació i aprova les propostes de la Comissió. 

• EQUIPS DE TREBALL: 
S’organitzen per a elaborar d’una activitat: 
Equips de : Dijous Gras, Rues, Diumenge, Vetlla, dimecres 
 
A la Comissió del Carnaval 2018 han participat persones del grups: 

• Amics Pota Blava  
• Casa de Andalucia del Prat 
• Casa de Aragón  
• CCA Casa de Sevilla  
• Ampa Escola Charles Darwin  
• Ampa Escola del Parc 
• Ampa Escola Honorable Josep 

Tarradellas 
• AFA Escola Jacint Verdaguer  
• Ampa Escola La Seda 

• Ampa Escola Pepa 
• Ampa Escola Ramon Llull 
• Ampa Escola Sant Jaume 
• Peña Dandolo todo  
• Puro Teatro  
• Taller de Teatre Kaddish 
• A.vv. San Cosme y San 

Damian  
• Colla de Diables 
• La Noria Teatre. 

 
 
 



 
 

2. Programa d’activitats Carnaval 2018.  
 
 
DIJOUS GRAS  
8 de febrer  
. 10 h, Mercat Municipal,  Concurs de truites (categoria adults): 
. 12 h, Mercat Municipal, Concurs de truites: valoració del Jurat i gran degustació 
popular  
. 17 h, pl. de la Peresa (antics jardins de la Pau), Concurs de truites (categoria 
infantil):. 17 h, pl. de la Peresa, Activitats de Carnaval: jocs tradicionals, tallers i 
racó de maquillatge  
. 17 h, pl. de la Peresa, Truitada popular  
. 17 h, Equipament Cívic Delta del Llobregat, Berenar de Carnestoltes per a la gent 
gran  
. 18 h, pl. de la Peresa, Arribada de les autoritats i presentació del Pecat de la 
Peresa al poble  
. 18 h, pl. de la Peresa, Primera processó del ninot de Carnestoltes. Recorregut: 
inici al c. del Coronel Sanfeliu amb c. de Tarragona. A continuació c. de Lleida, av. 
del Remolar, av. de la Verge de Montserrat, c. de Dolores Ibarruri, av. Onze de 
Setembre, ctra. de la Marina i c. de Lleida  
. 18 h, pl. de la Peresa, Animació amb la Xaranga de la Casa de Aragón i els Diables 
del Prat  
. 19 h, pl. de la Peresa, Arribada de la processó del ninot de Carnestoltes  
. 19.30 h, pl. de la Peresa, Entrega de premis del Concurs de truites  
. 19.30 h, pl. de la Peresa, Inauguració de la nova pl. de la Peresa i pregó d’inici del 
Carnaval a càrrec de Sa Majestat Carnestoltes. Final amb focs d’artifici 
 
DIVENDRES DE CARNAVAL  
9 de febrer  
. 8 h, Carnaval als Mercats, parades disfressades i molta animació fins a les 20 h.  
Al Mercat Municipal, al Mercat del Remolar i al Mercat de la pl. Blanes  
. 10 h, carrers i places del barri de Sant Cosme, A Sant Cosme, benvinguts. Passeu, 
passeu!  
. 17 h, c. de Girona, 121 (local social de l’entitat), Festa de Carnaval de la CCA 
Casa de Cádiz. A les 17 h, festa infantil. A partir de les 19 h, festa per a adults. 
 
DISSABTE DE CARNAVAL  
10 de febrer  
. 8 h, Carnaval als Mercats, parades disfressades i molta animació fins a les 14 h. Al 
Mercat Municipal, al Mercat de Remolar i al Mercat de pl. Blanes  
. 10.30 h, mercats i carrers de la ciutat, Cercavila pels mercats de la ciutat i 
recollida de menjar amb la cort dels Set Pecats Capitals i els Diables del Prat. 
Recorregut: inici a l’av. del Doctor Gallart i Monés. A continuació, Mercat del 
Remolar, Mercat de la pl. Blanes, Mercat de pagès, i final al Mercat Municipal (pl. de 
la Vila)  
. 11.30 h, pl. de la Vila i carrers del nucli antic, Dansa del Carnestoltes del Prat amb 
la Colla Picacrestes i recollida de menjar i begudes  
. 13.30 h, La Nau de Cultura Popular (c. Vallès), Aperitiu de Carnaval: ingesta 
col·lectiva dels menjars recollits per la cort dels Pecats Capitals, els Diables i la 
Colla Picacrestes  
. 17.30 h, carrers de la ciutat, Rua Infantil. Recorregut: inici al Cèntric Espai 
Cultural. A continuació, c. de Lleida, ctra. de la Marina, av. de la Verge de 
Montserrat, av. del Pare Andreu de Palma. Final davant de La Capsa  
. 18.30 h, La Capsa, Arribada de la Rua Infantil. Animació amb la Xaranga de la 
Casa de Aragón. Sarau dels Pecats Infantils amb el DJ Perez Soso  



. 19 h, carrers de la ciutat, Rua d’Adults. Recorregut: inici a la cantonada del c. del 
Coronel Sanfeliu amb av. Onze de Setembre. A continuació, c. de Lleida, ctra. de la 
Marina, av. de la Verge de Montserrat, av. del Pare Andreu de Palma. Final davant 
de La Capsa  
. 20 h, La Capsa, Sarau de les Autoritats Locals del Carnaval amb el DJ Perez Soso i 
lliurament de premis  
. A partir de les 20 h, av. del Pare Andreu de Palma (davant  La Capsa), Lluïments i 
exhibició de les comparses de Carnaval  
. 21 h, La Capsa, Lliurament de premis  
. 22 h, c. de les Moreres, 105 (local social de l’entitat), Ball de Carnaval a la Casa 
de Andalucía  
. 22.30 h, La Capsa, Nit de Carnaval amb Hotel Cochambre i el DJ Shine  
 
DIUMENGE DE CARNAVAL  
11 de febrer  
. 17.30 h, pl. de Catalunya, Ball en família amb Trobaluchos del Frac. Passarel·la de 
disfresses infantils i entrega de diplomes. Balls de lluïment de les comparses. 
 
DILLUNS DE CARNAVAL  
12 de febrer  
. 11.30 h Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, Taller infantil: Attrezzo 
carnavalesc!  
. 12 h, Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, Taller infantil: Carnaval d'en Galepis  
. 18 h, Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, Circ de Carnaval. Tut-Turutut La 
Princesa! amb cia. La Bleda. 
 
DIMARTS DE CARNAVAL  
13 de febrer  
. 16.30 h, Equipament Cívic Delta del Llobregat, Ball i festa de Carnestoltes per a la 
gent gran   
. 17.30 h, Centre Cívic Jardins de la Pau, Taller infantil: Carnaval d'en Galepis. A 
continuació, Xocolatada popular  
. 19 h, Vestíbul Cèntric Espai Cultural, Vetlla de Sa Majestat Carnestoltes. Lectura 
de les penúltimes paraules de Sa Majestat  
 
DIMECRES DE CENDRA  
14 de febrer  
. 17.30 h, pl. de la Peresa, Recepció de ploraneres i ploraners de Sa Majestat 
Carnestoltes  
. 18 h, carrers de la ciutat, Processó del plor i del dol per Sa Majestat Carnestoltes. 
Recorregut: inici des del c. de Palamós fins a la pl. de la Vila.  
. 18.30 h, pl. de la Vila, Animació infantil amb Trobaluchos Carnestoltes Show  
. 18.30 h, pl. de la Vila, Sardinada popular  
. 19 h, pl. de la Vila, Arribada de la processó del plor i del dol per Sa Majestat 
Carnestoltes  
. 19.30 h, pl. de la Vila, Lectura dels condols de les ploraneres i del testament de 
Sa Majestat Carnestoltes  
. 19.45 h, Processó fins a la pl. de l’Església i encesa de la foguera de la Quaresma.  
 
ALTRES ACTIVITATS DE CARNAVAL  
. Tallers del Carnaval d’en Galepis a les escoles  
(Can Rigol i Jacint Verdaguer)  
. Pecats Poètics: 35 poetes, 7 pecats capitals  
Cèntric Espai Cultural. Divendres 16, a les 19 h  
. L’hora del conte. Carnaval d’animals amb Anna Garcia  
Biblioteca Antonio Martín. Dissabte 17, a les 12 h 
 



 
3. Destacats del programa 2017. 

 
El Concurs de truites d’adults es fa al mati al Mercat Municipal. El lliurament de 
premis continua sent per la tarda a Jardins de la Pau. I el concurs de truites infantil 
també a la tarda. 

• Els premis: 1 premi Mercat Municipal 100€ en compres al Mercat Municipal, 
2 premis de 50€ en tallers de cuina al CC St. Jordi Ribera Baixa, 1 premi 
d’un sopar en el Restaurant Sinfonia . Premi per a totes les truites infantils.  

 
El recorregut de la primera processó, s’ha modificat degut a les obres de 
l’avinguda Montserrat.  
 
Carnaval als Mercats: Es disfressen els 3 mercats de la ciutat.  
 
Aperitiu (barbacoa) amb els menjars recollits per Diables i Picacrestes es farà a 
la Nau de Cultura Popular (seu del Nus. C/ Vallés).  
 
Recorregut nou de la Rua d’adults: Sortida de Coronel Sanfeliu/ 11 de 
setembre. Plantada a ctra. de la platja.  
 
Ball Familiar de diumenge: Es convida a les comparses de les Rues fer de nou el 
seu lluïment a la pl Catalunya. , com a final de festa (entre 8 i 40 persones).Cal 
apuntar-se.  
 
Dilluns: El taller de Carnaval d’en Galepis es fa al matí. Abans es farà un altra 
taller d’attrezzo de Carnaval.  
L’espectacle de circ serà una clown de molt prestigi (La Bleda) 
 
La Vetlla es farà a les 19h al vestíbul del Centric.  
 
Processó de dimecres: Es convida a les comparses a portar Ploraneres amb un 
símbol de la comparsa.  
 
Difusió i comunicació: 
Es farà un programa de mà (tipus el petit de Festa Major) 
Es farà flyers i cartell del Concurs de truites 
Tota la informació del Carnaval a traves de la pagina www.elprat.cat/carnaval 
Compartim imatges a la Xarxa amb el Hastag #carnavaldelprat 
Hi haurà un petit videoclip de Carnaval per a compartir a la Xarxa 
 
 
 

4. Aspectes pràctics de la Rua 
 

ITINERARIS 
• A les 17.30 h, Rua Infantil  

Plantada de Carrosses al Cèntric  
Recorregut: Cèntric - Lleida - ctra. Marina - avda Verge Montserrat - avda Andreu 
de Palma.  

• A les 19 h, Rua d’adults  
Plantada: Ctra. de la Platja (entre 11 de setembre i Granja La Ricarda)  
Recorregut: Coronel Sanfeliu – Lleida – Ctra. Marina – avda Verge Montserrat - 
avda Andreu de Palma.  
 
 
 



INSCRIPCIONS AMB CESSIÓ DE PLATAFORMES 
• Plataformes sol·licitades: 25 comparses 

• Rua infantil     6 comparses 
• Rua adulta    19 comparses. 
• 1 baixa : Final 24 comparses amb plataforma. 
• 1 petició de només generador.  

• Inscripcions a la rua sense petició de material, es pot fer fins el divendres 9 
de febrer. 

•  
INFORMACIÓ SOBRE ELS GENERADORS 

• Generadors: 1 per carrossa: 
Dimensions 

• Longitud (L) mm 840 
• Ample (W) mm 615 
• Alçada (H) mm 753 

Potencia Continua  
COP kW 5.5 
 
 
DISTRIBUCIÓ PLATAFORMES I ORDRE A LES RUES 
 
Distribució: 

• La Comissió de Carnaval va fer un estudi dels projectes presentats i es va 
aprovar una distribució de les plataformes disponibles.  

• S’ha enviat per un e-mail a totes les comparses la fitxa amb les dades de la 
plataforma assignada.  

 
Ordre:   
L’Equip de treball de les Rues ha proposat els criteris per a fer l’ordre de sortida:  

• Posar les plataformes de 10 metres al principi i el final de la Rua  
• Posar les plataformes de 7 metres equidistants.  
• Posar els plataformes de 5 i 4 metres en els espais entre plataformes grans.  
• Tenir en compte el motiu de cada comparsa per a no coincidir en tipus de 

disfressa, etc.  
• Tenir en compte la posició de les comparses en anys anteriors. 

 
 
Rua Infantil: 
ENTITAT  PLATAFORMA LONGITUD.  LLOC SORTIDA  

Sa Majestat Carnestoltes  M-3  10 m  1  
Casa de Aragón  0  0  2  
GISC  M-9  5  3  
Grup Wally en Egipte-Gloria Vila  B-8  4  4  
CE Sant Pere i Sant Pau  B-12  3  5  
AEiG Anton Vilà  B-7  4  6  
CE El Globus  B-11  3  7  
Grup XoquiPrat  0  0  8  
Amics Pota Blava  B-10  4  9  
 
 
 
 
 
 
 



 
Rua Adults: 
ENTITAT  PLATAFORMA   LONGITUD  LLOC SORTIDA  

Sa Majestat Carnestoltes  M-3  10 m  1  

Cuerda de Ansina CandomPrat  0  0  2  

Krestatum  0  0  3  

Ampa Escola Charles Darwin  M-1  10 m  4  

CCA Casa de Sevilla  B-14  4 m  5  

Escola la Seda  B-4  4 m  6  

AFA Escola Joan Maragall  M-7  5 m  7  

AFA Escola Jacint Verdaguer  M-4  7 m  8  

Ampa Escola del Parc  B-1  4 m  9  

Ampa Escola Honorable Josep Tarradellas M-5  7 m  10  
Els Bitxos  B-6  4 m  11  

Ampa Escola Pepa Colomer  B-5  4 m  12  

AV Sant Cosme i Sant Damià  B-13  3 m  13  

Ampa Ramón Llull-Estudi 10-AV Sant 
Jordi  

M-10  5 m  14  

Ampa Escola Galileo Galilei  M-8  5 m  15  

CE Ruta de la Plata  B-3  3 m  16  

Ampa Escola Sant Jaume  M-6  7 m  17  

Ampa Ntra. Sra. del Mar  B-9  4 m  18  

Ampa IES Estany de la Ricarda  B-2  5 m  19  

Peña Dandolo todo  M-11  4 m  20  

Ampa Escola Mare de Déu del Carme  M-2  10 m  21  

Grup Manolitos & Manolitas  0  0  22  
 
 

FITXES COMPARSES 
Es reparteixen les fitxes que les comparses han d'omplir per tal de completar la 
seva informació. 
Es necessari que les comparses retornin la fitxa amb la informació definitiva del 
grup abans del 2 de febrer(nom definitiu, participants, observacions de tot tipus, 
lluïment de diumenge, assistència a l'enterrament, etc). Enviar o lliurar en ma al 
departament de Cultura (Cèntric Espai Cultural) cultura@elprat.cat  
 

SEGURETAT 
L’Ajuntament és responsable de la Rua com a acte públic de la ciutat. 
Les comparses són responsables de les seves carrosses i les persones participants. 
Les comparses posaran els mitjans de seguretat necessaris per a la bona marxa de 
les seva Comparsa. 
 
 
 



ACORDONAR LA COMPARSA: 
Per tal de facilitar les coreografies de les comparses i evitar que el públic estigui al 
mig, s’aconsella acordonar el recinte mitjançant personal de servei d’ordre amb 
cinta d’abalisament o cordó gruixut.  

 
ESPAI DECORACIÓ 

Les carrosses es decoren en els espais que cerquin les comparses.  
Cal utilitzar els patis de les escoles o espais alternatius. 
Cal comunicar l’espai que s’utilitzarà. 
Cal demanar els serveis extraordinaris que es precisin via instancia dirigida a Via 
Publica.  
 

RECOLLIDA I DEVOLUCIÓ DE PLATAFORMES 
Cal recollir-les el dissabte al matí. 
Les municipals: als locals Interseal  
Les de lloguer: Cal concretar-ho. En principi, a la Granja de la Ricarda  
A la propera assemblea concretarem comparsa per comparsa. 

 
Si alguna comparsa necessita recollir-la abans, cal que ho indiqui a la fitxa de 
comparsa. 
Les municipals : locals Interseal.  
Les de lloguer: Pati de la Granja de la Ricarda. 
Cal que cada grup apunti quan l'interessa desmuntar la plataforma (dissabte nit o 
diumenge mati) 
A la propera assemblea concretarem comparsa per comparsa.  
L'alçada idònia per a no tenir problemes en el recorregut és de 4m. 
 

CRITERIS DE CONVIVÈNCIA I COOPERACIÓ.  
Potenciar l’esperit cooperatiu i de bona convivència entre les comparses.  
L’objectiu comú de fer un bon espectacle en el conjunt de la Rua  
Relativitzar la importància dels premis.  
Moderar els volums de so de les comparses. A la propera reunió es donaran 
indicacions per tal que cada comparsa pugui regular el seu volum dintre dels criteris 
expressats. 
Valorar l’actuació responsable i de bona convivència (i penalitzar actituds incíviques 
i insolidàries). 
 
Aquest any l’organització prendrà mesures per a:  

• Controlar els volums de so  
• Detectar actituds incíviques de les comparses.  
• Detectar diferencies entre els projectes presentats i les carrosses reals. 

Aquest fets invalidaran a les comparses de cara als premis de les Rues o per a la 
participació en altres edicions.  
 

FINAL DE LES RUES.  
(a la propera assemblea es treballarà a fons aquest tema). 

Just abans de la rotonda de Pare Andreu de Palma : S'apaga el so. 
La cançó del lluïment serà posada per l'organització i sonarà en tot el recinte de 
lluïments. Cal que cada comparsa lliuri la peça ja tallada abans del 2 de febrer: 

• arxiu mp3 per email : regidoria@lacapsa.org   
• La Capsa enviarà un email de retorn com a confirmació de la correcta 

arribada. 
Just després de la rotonda encarat el vehicle a Pare Andreu de Palma: Parada i 
anunci de la comparsa. 
Inici del Lluïment: La comparsa tindrà 2 minuts per avançar i fer el lluïment per 
Pare Andreu de Palma. Les carrosses pararan entre els 2 passos de vianants. Les 
comparses de més de 200 persones disposaran de 2' 30" de lluïment. 



El lluïment comença amb la música. Cal que les coreografies siguin en marxa. En 
tot cas, qualsevol variació cal comunicar i pactar-ho amb equip de La Capsa. 
Acabat el lluïment, la carrossa continuarà pel carrer fins a la travessia entre c/ 
Begur i c/ Lo Gaiter. 
Les persones que vagin a sobre de la carrossa baixaran en aquest moment. 
El membres de les comparses tindran 2 accessos des de Andreu de Palma al recinte 
de la Capsa: 

• Pas de vianants (directe a pl. Garcia Nieto) 
• Escales de la Capsa (per a la gent que torna des de les Carrosses) 

 
 
 
DISTRIBUCIÓ DE LES COMPARSES A LA CAPSA 
Per tal de facilitar l’entrada de totes les comparses al recinte (pl. Garcia Nieto) es 
marcaran 4 zones de colors diferents i cada comparsa tindrà un color on s’haurà de 
concentrar després del seu lluïment. 
És important que les comparses deixin lliure les zones d’accés al recinte. 
 
DIPLOMES I PREMIS 
A part dels premis clàssics, totes les comparses obtindran el reconeixement públic 
amb un diploma. A propera reunió explicarem tot el tema de premis, fotos de 
família, etc. 

• Final de Festa amb DJ PEREZ SOSO fins que comenci El Ball (22'30h) (fins 
que el cos aguanti) . 

 
PROPERA ASSEMBLEA: 
 

DILLUNS 5 DE FEBRER A LES 19h. 
CC ST. JORDI RIBERA BAIXA. 

 


