
REPORT DE LA 1ª COMISSIÓ DE CARNAVAL 2018 
Dia : dimecres 22 de novembre 
 
ASSISTENTS:  
 
Nom Cognom Grup /Entitat 
Charo Martín Fernández 08820 La Beat Urban 
Pilar Fernández Jose 08820 La Beat Urban 
Juan  Bote Martínez Amics Pota Blava 
Caty Padilla Soto Casa de Andalucia del Prat 
Xavier Miralles Casa de Aragón 
Martín  Siller Arroyo CCA Casa de Sevilla 
Anna Garcia Els Bitxos 
Fausta Simón AV. Jardins de la Pau 
Jose Moreno Lindè AV. Sant Jordi-Ribera Baixa 
Cristina Sanjurjo Ampa Escola Charles Darwin 
Haydée Cobo Ampa Escola del Parc 
Sheila Molero Ampa Escola Galileo Galilei 
Carmen Torres Ampa Escola Honorable Josep Tarradellas 
Emi Ruiz AFA Escola Jacint Verdaguer 
Vanesa Alarcón Ampa Escola La Seda 
Montse Galbe Rosell Ampa Escola Mare de Déu del Carme 
Eva Torres Gallardo Ampa Escola Mare de Déu del Carme 
Miriam Valiente Legrón Ampa Escola Ntra. Sra. del Mar 
Yolanda  Giménez García Ampa Escola Pepa Colomer 
Francisco Ariño Ampa Escola Pepa Colomer  

Pili  Sacristan Ramos Ampa Escola Ramon Llull 
Mar Espigares Ramos Ampa Escola Ramon Llull  

Susana Tejero Escrig Ampa Escola Sant Jaume 
Esperanza Guardia Institut Estany de la Ricarda 

Francis  Declara Peña Dandolo todo 
Miguel Declara Peña Dandolo todo 

Lolo Herrero Puro Teatro 
Dúnia  Pellisa Taller de Teatre Kaddish 

 
Eva Sastre i Xavier Calvet de l’Espectacleria (empresa de suport a la producció d’activitats). 
Miquel Tebar,  tècnic del Servei de Cultura. 
 
Excusen l’assistència membres del GISC, Krestatum i Colla de Diables. 
     
 
ORDRE DEL DIA: 
 

- Presentació Carnaval. 
1. Recordatori encàrrecs de la Taula de Carnaval (de maig-juny 2016) 
2. Taules d’organització i participació del Carnaval 
3. Constitució de Comissió de Carnaval i Grups de Treball. 
4. Programa inicial 2018 (novetats). 
5. Les rues. 
6. Procediment de distribució plataformes. 
7. Calendari de reunions (comissió i assemblea). 

 
El 2018 se celebra el 19è any del Carnaval dels Pecats Capitals. 
 
És el Cinquè any del tercer cicle. El Rei del Carnestoltes estarà encarnat en el Pecat de LA 
PERESA. 



 
Els dies de celebració van del 8 al 14 de febrer. 
 
 

1. RECORDATORI DELS ENCÀRRECS DE LA TAULA DE CARNAVAL (DE MAIG-
JUNY 2016) 

 
Durant el mes de maig i juny de 2016 es van reunir un grup de persones vinculades a 
l’organització del Carnaval per tal d’analitzar i consolidar el format de les properes edicions del 
Carnaval del Prat. Els temes tractats van ser:  

• Disseny de les noves màscares infantils 
• Programació d'actes del Carnaval 
• Relat del Carnaval del Prat 
• Model d'organització 

 
Al 2017 es van posar en marxa accions proposades per la Taula que cal consolidar en el 
Carnaval del 2018. 

• Difondre el “Relat del Carnaval del Prat”, escrit a partir del document que va 
elaborar la Taula. És pot consultar a la Web municipal. 
http://www.elprat.cat/cultura/cultura-popular/carnaval/el-carnaval-del-prat . 

• Acabar de perfeccionar les màscares infantils que es van construir l’any passat. Cal 
un repàs de pintura i ajustaments als caps. 

• Portar El Taller d’en Galepis (activitat per a infants que explica el Carnaval del Prat) 
a les escoles que ho demanin i fer 2 tallers més als centres cívics.  

• Convocar, al mes de novembre, la Comissió i designar els grups de treball 
necessaris per a la posada en marxa del Carnaval 2018.  

 
 

2. TAULES D’ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL CARNAVAL 
 
El Carnaval s’organitza a partir de la implicació ciutadana de grups naturals i d’entitats culturals, 
AMPA, veïnals, regionals, etc, amb el suport del Servei de Cultura de l’Ajuntament. Per a 
organitzar-nos posem en marxa 3 òrgans de participació: 
 
La Comissió del Carnaval: 

• És l’òrgan de decisió 
• Està formada per representants de grups i entitats compromesos amb l’organització 

general de tot el Carnaval.  
• Treballa en la programació dels actes. 
• S'hi estableixen els criteris per a la presa de decisions en temes com la rua. 
• Elabora les propostes que es fan arribar a l’Assemblea. 
• Supervisa l’acompliment dels continguts del document bàsic del Carnaval. 
• Es reuneix 3 vegades i la seva tasca es complementa amb treball intern via canals 

digitals (correu electrònic, xats, grups de Facebook, etc). 
 
Cal insistir en el compromís dels participants amb la globalitat del Carnaval, no amb interessos 
concrets.  
 
Assemblea: 

• Oberta als grups que participen en el Carnaval: Rues, Dijous Gras, Dimecres de 
Cendra, etc.  

• Té caràcter informatiu no decisori: a l'Assemblea, s’informa de les decisions de la 
Comissió i els grups de treball, es coordinen activats i es tracten temes operatius 
(especialment sobre les rues). 

• Es convoquem dues assemblees: una de presentació del programa i de la feina que 
han fet la Comissió i els equips de treball, i una altra per a qüestions operatives dels 
actes. 

 
Equips de treball: 

• Són un òrgan de tipus operatiu. 



• S'encarreguen d’organitzar una activitat o un aspecte concret del programa (p.e: el 
actes del Dijous Gras, la vetlla, el ball familiar, les rues...). 

• La Comissió designa quins equip de treball són necessaris per organitzar el Carnaval, 
així com els membres que en formaran part. 

• Es reuniran depenent de l’encàrrec de cada equip. 
 
 

3. CONSTITUCIÓ DE COMISSIÓ DE CARNAVAL I GRUPS DE TREBALL. 
 
Es constitueix la Comissió amb els membres que han assistit a la reunió. Els grups i entitats 
hauran de confirmar la seva implicació a la Comissió.  
 
Així mateix, si alguna persona que no ha pogut assistir aquesta reunió, però està interessada 
en participar en l’organització del conjunt del Carnaval, pot comunicar-ho al mateix e-mail. 
 
Es formaran Equips de Treball per a organitzar algunes de les activitats. Cal que confirmeu la 
participació en aquest equips. 
 
Per a confirmar la participació en Comissió o Equips de treball, és pot fer per e-mail 
tebar@elprat.cat , o bé responen el formulari que trobareu en aquest enllaç: 
 

https://goo.gl/forms/sDXNkRO37HJfXWgr1 
 
 
 

4. PROGRAMA INICIAL 2018 (NOVETATS). 
 
Es repassen els actes dels 7 dies i s’apunten les modificacions respecte d’edicions anteriors: 
 
Dijous Gras 

– Actes    Grups de Referència. 
• Jocs Carnaval    Ajuntament  
• Truitada Popular   Casa d'Andalusia./ Joves Antenes instituts 
• Primera Processó de  

Carnestoltes  (novetat)   T. Kaddish / Diables 
• Concurs de Truites (novetat)   Projecte Gastronomia CCRB / Joves Antenes  

     Instituts / AGT /Granja Mascota/ Ass.   
     Comerciants 

• Ambientació a la truitada i pregó Casa d'Aragó/ Krestatum/Gegants del Prat 
• Inauguració Placa de la Peresa 

  i Pregó d'inici    T. Kaddish / Diables del Prat 
 

Novetats:  
• Cal decidir si repetim els jocs familiars o tornem als inflables. Sembla que la valoració 

dels jocs de carnaval va ser molt bona. 
• Cal estudiar el recorregut de la primera processó de Carnestoltes degut a les obres de 

l’Avinguda Verge de Montserrat.  
• El concurs de truites es dinamitzarà amb l’Associació de Comerciants del Mercat 

municipal que proposen fer una part del concurs els dijous al mati al mateix mercat.  
 

Divendres de Carnaval  
– Actes    Grups de Referència 

• Carnaval al Mercat   Ass. Comerciants  
• Rua St. Cosme    Consell Veïnal de St. Cosme 

 
Novetats: 
• Intentarem mantenir l’activitat de carnaval als mercats als 3 mercats de la ciutat. 
• Cal difondre les rues de Sant Cosme i connectar-les amb el Carnaval de la ciutat. 

 
Dissabte de Carnaval 



– Actes    Grups de Referència 
• Carnaval al Mercat   Ass. Comerciants 
• Cercavila pels Mercats (novetat) Diables del Prat 
• Danses de Carnestoltes  Picacrestes  
• Hora del Conte    Biblioteca Antonio Martin 
• Rua Infantil    T. Kaddish/ Casa d'Aragó / grups esplai /  

     grups independents. 
• Actuació DJ (terrassa Capsa)  Ajuntament. 
• Rua Adults  (novetat)   T. Kaddish/ AMPA/ Entitats culturals /   

     grups independents 
• Lluïments i premis   T. Kaddish/ AMPA/ Entitats culturals /   

     grups independents 
• Festa de Carnaval a la Capsa  La Capsa 

 
Novetats: 
• Cal donar a conèixer el sentit del Cercavila dels Mercats que organitza la Colla de 

Diables. Els pecats es passegen pels mercats acompanyat de percussions i regalen vi 
a canvi d’aliments de xarcuteria. Al final de la jornada, els Pecats a la plaça de la Vila i 
conviden a la gent a menjar el que han recollit. 

• Cal veure quin serà la sortida de les Rues. La sortida de l’any passat va aconseguir 
adaptar-se a les obres de la ciutat. No obstant, cal estudiar alguna millora. 

• La Capsa proposa modificar l’esquema i horaris de festa de la nit: orquestra a la plaça 
Garcia Nieto i festa posterior a dintre de l’equipament. Cal estudiar-ho 

 
Diumenge de Carnaval 

– Actes     Grups de Referència 
• Ball Infantil. Passarel·la de disfresses  Amics  Potablava/ Grups teatre  

amateur.... 
Novetats: 
• Cal veure el tipus de grup que es contracta  
• Cal veure els grups que dinamitzen.  
• La resta igual que l’any passat. 

 
Dilluns de Carnaval 

– Actes     Grups de Referència 
• Ball i Festa gent gran    Programa de la gent gran. 
• Taller infantil Carnaval d’en Galepis(novetat) CCRB 
• Circ de Carnaval    CCRB 

 
Novetats: 
• Iniciat a l’edició del 2017, el taller infantil de Carnaval d’en Galepis inclou el conta conte 

del relat de carnaval i una activitat al voltant de temes carnavalescs. Aquesta activitat 
es farà prèviament a escoles de la ciutat, i es repetirà el dimarts a CC Jardins de la 
Pau. 

 
Dimarts. Vetlla de Carnaval 

– Actes     Grups de Referència 
• Taller  Infantil de Carnaval (novetat)  CCJP 
• Vetlla. Penúltimes paraules (novetat)  T. Kaddish  

 
Novetats: 
• Taller Carnaval d’en Galepis. Activitat infantil a CC Jardins de la Pau. Iniciat al 2017, 
• La vetlla es va fer l’any passat  a l’Artesà, dirigida a públic més “adult”. El resultat va ser 

molt positiu. Aquest any no disposem d’aquest espai, així dons, hem de trobar un espai 
alternatiu.  
 

Dimecres de Cendra 
– Actes    Grups de Referència 

• Recepció Ploraneres i Processó CCJP/ T. Kaddish/ grups participants a les  
     Rues/ Diables/ dones sàvies, Vídues 08820,etc. 



• Ball de dimecres de Cendra  Ajuntament 
• Sardinada Popular   Casa d'Aragó 
• Lectura de Condols i Testament  T. Kaddish/ grups participants a les rues/  

     Vídues 
• Processó i encesa foguera  T. Kaddish/ grups participants a les Rues/  

     Diables del Prat/ dones sàvies. 
Novetats: 
• Com l’any passat. Cal tenir cura dels temes d’espai a sobre de l’escenari, seguretat de 

les ploraneres. També cal fer èmfasi en que les comparses aportin símbols/ofrenes al 
Rei Carnestoltes. 

 
Altres: 
• Aquesta activitat precisa un tractament tècnic (vídeo, so, il·luminació, muntatge vídeo, 

dinamització de xarxes). Cal veure si es disposen els recursos per a desenvolupar-ho 
en condicions i decidir si es posa en marxa. 

• Els Garrotxins: son coples de carnaval (crítiques, picants, transgressores) cantades per 
grups participants en el Carnaval sobre una base pregravada de garrotxin. 

• La Capsa dinamitza. Cerca dels grups, gravació d’imatge i so, edició en vídeo.  
• Els grups poden concertar un dia i hora per a gravar les seu garrotxin. Les cançons es 

publicaran a Internet.  
 
 

5. LES RUES. 
 

Inscripció: 
La inscripció a les rues i les sol·licituds de material de préstec (plataformes i generadors) estan 
disponibles al web municipal http://www.elprat.cat/cultura/cultura-popular/carnaval. 
 
Cal presentar un projecte tenint en compte l’adequació del projecte a la plataforma sol·licitada, 
la viabilitat del projecte (condicions tècniques), les mesures de seguretat, etc. 
 
Data límit d’inscripció amb petició de plataforma i generador: 15 de desembre. 
 
La inscripció a la Rua sense petició de material es pot fer fins el dia d'abans de la Rua. 
 

Plataformes i generadors: 
Com l'any passat, disposarem de: 
10 plataformes municipals: 2 de 10m, 3 de 7m, 4 de 5m i 1 de 4m. 
14 plataformes de lloguer: 10 de 4m, 4 de 3m. 
Generadors de 5.000W. 
 

Recorregut: 
Cal veure l’estat de les obres de l’Avinguda . Arribada a la Capsa. 
Proposta de concentració de rua infantil a Avda Canal, davant del Centric. 
 

Ordre de sortida de la rua: 
Decisió de la Comissió en la propera reunió. 
 
 

6. PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PLATAFORMES. 
 
1. Relacionar les sol·licituds que acompleixen les condicions prèvies (presentació en termini, 

documentació). 
2. Agrupar les sol·licituds segons la plataforma demanada: de 10m, de 7m, de 5, de 4m i la 

resta. Comencem la valoració per les peticions de plataformes més grans i les sobrants 
passen al grup següent. 

3. Valoració dels projectes a partir dels criteris de selecció (per grups). 
4. En cas d'empat entre projectes, aplicar criteris supletoris. 
5. Assignació definitiva de plataformes. 
 



Es vetllarà per la relació de qualitat i adequació entre projectes. Cal vigilar que el repartiment 
sigui proporcional en el conjunt de la proposta. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ: 
• Adequació del projecte a la plataforma sol·licitada 
• Viabilitat tècnica del projecte: Cal que les idees estiguin sustentades termes de realització 

tècnica. 
• Condicions de seguretat 

 
CRITERIS SUPLETORIS (només s'apliquen en cas de desempat i per aquest ordre) 
1. Les plataformes assignades en anys anteriors (punt positiu o no) 
2. Originalitat del projecte  (puntuació del 0 al 9) 
3. Dia de presentació de la sol·licitud (punt positiu o no) 
4. Numero de participants (punt positiu o no). 
 
 
 

7. CALENDARI DE REUNIONS (COMISSIÓ I ASSEMBLEA). 
 
Comissió de Carnaval:  

• 20 de desembre:  
– Programa Definitiu de Carnaval 
– La Rua: distribució de plataformes  (18 i 19 de desembre: estudi de 

projectes)  
– 22 de desembre tindrem la distribució de plataformes.  

• 17 de gener: 
– Concrecions d’activitats del Programa. 
– Ordre sortida de les Rues 
– Preparació de l'assemblea 

+ Treball intern via digital (emails, grups de facebook, etc).  
 

Equips de Treball:  
– Els equips de treball proposats son: 

• Dijous Gras 
• Rues 
• Ball Familiar 
• Dimarts de vetlla 
• Dimecres de cendra.  

Cada equip concertarà el dia i hora de reunió segons disponibilitat.  
 

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. 
 
 
 
 


