
REPORT DE LA 3ª COMISSIÓ DE CARNAVAL 2018 
Dia : dilluns 17 de gener 
 
ASSISTENTS:  
Josep  Gelabert Colla de Diables del Prat 
Anna Costa Colla de Diables del Prat 

Xavier Miralles Casa de Aragón 
Cristina Sanjurjo Ampa Escola Charles Darwin 
Martín Siller CCA Casa de Sevilla 

Manuel Cobos Escola La Seda 
Haydée Cobo Ampa Escola del Parc 
M. Carmen Blanco Ampa Escola Honorable Josep Tarradellas 
Emi Ruiz AFA Escola Jacint Verdaguer 

Francisco Ariño Ampa Escola Pepa Colomer  

Francis  Declara Peña Dandalo todo 
Jonatan Bena La Noria Teatre 

Dúnia  Pellisa Taller de Teatre Kaddish 

Xavier  Calvet L’Espectacleria. Suport producció 

Ferran Pozo Servei de Cultura 

Miquel  Tebar Servei de Cultura 
 
Disculpen la seva assistència: Cati de la Casa de Andalucia Alejandro d’AV St Cosme i Juan 
d’amics Potablava. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Concrecions d’activitats del Programa. 
2. Recorregut. 
3. Ordre sortida de les Rues 
4. Preparació de l'assemblea: 

• itinerari,  
• ordre,  
• seguretat i criteris de convivència a la rua. 

 
 

1. Concrecions d’activitats del Programa. 
Es repassa el programa definitiu i es fan comentaris sobre temes organitzatius: 
 
IMATGE DE CARNAVAL 2018 . La Peresa. 
 

Es presenta a la Comissió el cartell que aquest any s’ha encarregat a la 
dissenyadora local Sonia Vallejo.  
 
ACTES: 
 
DIJOUS GRAS 
8 de febrer 
. 10 h, Mercat Municipal,  Concurs de truites (categoria adults): animacions i showcooking, 
inscripcions i lliurament de truites 
. 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): 
inscripció de les truites participants 
. 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  
 
Novetats de Dijous: 

• 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. 

• El recorregut de la primera processó, s’ha modificat degut a les obres de l’avinguda 
Montserrat. 

 
Equips d’organització: 

• Ferran Pozo convocarà a les entitats implicades en el dijous per a una reunió de treball: 
Diables, Kaddish, Casa de Aragon. 

• Lidia Montero (Joventut) convocarà a la Casa de Andalucia i a les antenes Joves per a 
prepara la truitada popular. 

 
 
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 

 
Novetats de Divendres: 

• Es disfressen els 3 mercats de la ciutat. 

 
Equips d’organització: 

• Les Rues de St Cosme s’organitzen des de la Taula Comunitària i la Comunitat 
educativa del Barri. 

 
 
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  
 
Novetats de Dissabte: 

• 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. 

 



Equip d’organització: 

• L’aperitiu (barbacoa ). Diables i Picacrestes es posen d’acord per a organitzar i 
convidar a la ciutat a l’aperitiu. 

• A l’assemblea de dilluns 22 es parlarà dels referents de les rues (tècnics i responsables 
de cada comparsa). 

 
 
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 
 
Novetat 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. 

 
Equip d’organització: 

• Juan Bote d’amics Potablava convocarà a Puro Teatro i La Noria Teatre per a preparar 
les animacions i la Passarel·la. 

• Es parlarà amb les comparses que vulguin fer el seu lluïment el diumenge per a 
organitzar-ho. 

 
 
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. 

Novetats de 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) 

 
 
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  
 
Novetats de Dimarts: 

• La Vetlla es farà a les 19h al vestíbul del Centric. 

 
Equip d’organització: 

• Teatre Kaddish i Diables parlaran amb el Centric per a organitzar la Vetlla 

 
 
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 

 
Novetats de Dimecres: 

• Es convida a les comparses a portar Ploraneres amb un símbol de la comparsa. 

 



Equip d’organització: 

• Casa d’Aragon s’encarrega de la Sardinada 

• Diables s’encarreguen de portar el Ninot i de la Foguera 

• Es necessiten un parell de voluntaris/es per a fer un cop de mà a la zona VIP 
 
 
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. 
 

 
2. Recorregut Rues. 

S’ha parlat amb Policia Local per tal de trobar el millor recorregut de les Rues, donat que 
l’avinguda Montserrat té un tram tallat. 
 
S’han estudiat les diferents possibilitats, tenint en compte: 

• El recorregut necessariament ha de transcórrer per carrers concorreguts de la ciutat.  

• Els carrers del recorregut han de tenir suficient amplada per a acollir carrosses, 
acompanyants i públic.  

• El final de la Rua es fa a La Capsa (per a facilitar lluïments, lliurament de premis, 
continuïtat de la festa, etc). 

• Numero participants: Rua infantil: 700 persones aprox.  Rua d’adults: 2.800 persones 
aprox. Total: 3.500 persones aprox. 

• Numero de Carrosses: Rua infantil: 7 carrosses aprox. Rua d’adults: 18 carrosses 
aprox. Total 25 carrosses. 

• Espai que ocupa la rua: Rua infantil: 160m.  Rua d’adults: 700m. 

• Distancia a recórrer per les rues aprox.: Rua infantil: 1000m. Rua d’adults: 1.500m. 

• Tot i que son inevitables les afectacions al tràfic rodat, cal tenir en compte les 
alternatives al transit particular i el transport públic. 

• Cal fer, en tot cas, accions d’informació i conscienciació ciutadana al respecte. 
 
La Rua infantil farà el mateix recorregut de l’any passat: 

• Plantada de Carrosses al Centric 

• Recorregut: Centric - Lleida - ctra. Marina - avda Verge Montserrat - avda Andreu de 
Palma. 

 
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. 

 
 

3. Ordre sortida i distribució de plataformes de les Rues 
La Comissió de Carnaval va fer un estudi dels projectes presentats i es va aprovar una 
distribució de les plataformes disponibles. 
Donat que l’associació Hip Hop Prat a causat baixa a la Rua, s’han pogut assignar plataformes 
a totes les comparses que ho han sol·licitat.  
S’ha enviat per un email a totes les comparses la fitxa amb les dades de la plataforma 
assignada. 
 
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 PLATAFORM

A 

 

LONGITUD 

LLOC SORTIDA 

MOTIU 

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 pegaso-
unicornios 

CCA Casa de Sevilla B-14 4 m 5 peli coco 

Escola la Seda B-4 4 m 6 agua-arcoiris 

AFA Escola Joan Maragall M-7 5 m 7 ocell blauet 

AFA Escola Jacint Verdaguer M-4 7 m 8 dormilons 

Ampa Escola del Parc B-1 4 m 9 jardi 

Ampa Escola Honorable Josep 
Tarradellas 

M-5 7 m 10 
mar 

Els Bitxos B-6 4 m 11 Star wars 

Ampa Escola Pepa Colomer B-5 4 m 12 natura 

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

Ampa Ramón Llull-Estudi 10-AV Sant 
Jordi 

M-10 5 m 14 
caramelos 

Ampa Escola Galileo Galilei M-8 5 m 15 insectos 

CE Ruta de la Plata B-3 3 m 16 atrapasueños 

Ampa Escola Sant Jaume M-6 7 m 17 natura-arcoiris 

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

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

Peña Dandolo todo M-11 4 m 20 papallona 

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

Grup Manolitos & Manolitas 0 0 22   

 
 

4. Preparació de l'assemblea 
 
El dilluns 22 es farà la primera assemblea i es parlarà de les Rues. 
 
A part de donar les indicacions de muntatge i desmuntatge de les plataformes i els llocs i 
horaris de presencia de les comparses, cal que la Comissió, com a responsables de tot el 
programa del Carnaval, donin orientacions a les comparses per tal de: 

• 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. 



• Valorar l’actuació responsable i de bona convivència (i penalitzar actituds incíviques i 
insolidàries). 

Es comenta que des de l’organització es prendran mesures per a: 

• Controlar els volums de so 

• Detectar actituds incíviques. 

• 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. 
 
Properes Assemblees de Carnaval: 
 

• Dilluns 22 de gener: 
– Presentació del Programa de Carnaval 
– Destacats del Programa 
– Aspectes pràctics de la Rua: itinerari, ordre, fitxes comparses, seguretat, 

recollida plataformes, final de Rua, etc. 
  

• Dilluns 5 de febrer: 
– Temes operatius de la Rua: contractes de cessió de material, recollida 

plataformes, indicacions, etc. 


