
Comptarem amb les actuacions estelars de:        
Vine a la festa de disfresses de la Sala Roja del Casal de Joves!        

Carnaval Familiar i Infantil  

Carnaval Jove  Divendres 8 de febrer, a les 18.00 h

18.30 h       Tret de sortida a la rua amb música i color*
20.00 h    Arribada al Complex Esportiu. Discomòbil, showman i ball per a tohom.   
21.00 h    Lliurament de premis**     
21.30 - 23.00 h   Continuem sense descans amb més ball i més festa   

Only Dance
No Limit
Alba de Juan
Flow Cats 

Monòleg de Joel Almirante
El rap d’Alerta Flow
Las Sinay
        i moltes sorpreses més! 

Carnaval Popular  Dissabte 9 de febrer

11.30 h    Xocolatada per a tothom
    Inscripcions al concurs de disfresses 
11.40 h    Batucada Arritmia      
12.00 h    Animació infantil amb el grup Rovell d’Ou  
13.00 h    Desfilada i concurs de disfresses a ritme de Batucada Arritmia   
13.30 h    Lliurament de premis del concurs de disfresses  

* Recorregut: sortida pl. Major, av. de Burgos, av. de la Via de la Plata, c. de Porto, c. d’Algarve, av. de la Via de la Plata, av.
de la Mediterrània, av. de Burgos, entrada per la pl. Major i arribada al Complex Esportiu.
** Premis: millor comparsa, 2a millor comparsa, comparsa més divertida i millor disfressa individual. Podreu guanyar   
  exquisides paneres amb bones delicatessens!

V Si voleu apuntar-vos a qualsevol dels dos concursos de disfresses, heu de passar pel Casal de Joves, a partir del 4 de febrer, en horari de 10 a 14 h.

V Hi haurà servei de bar el dissabte, a les pistes annexes al Complex Esportiu. Podreu sopar o prendre quelcom mentre gaudiu del Carnaval.

V El Carnaval està organitzat per la Comissió de Carnaval que depèn del Consell de Cultura i que la formen entitats de la ciutat i el Servei de Cultura.
Així mateix, el Servei de Joventut, el Servei d'Infància i el de Família i Petita Infància han organitzat els altres dos carnavals, de manera que tota la 
població pot gaudir de ball i festa durant aquests tres dies màgics.

Els premis seran un lot de productes de l’Abacus i invitacions per anar passar un dia amb TOTCIRC en família!

Millor disfressa infantil i millor disfressa individual 

Diumenge 10 de febrer
al Complex Esportiu


