Actualitat

Imatge d'una edició anterior de la rua de Carnaval.

Més de 400 persones participaran a la rua de
Carnaval, que tindrà lloc dissabte 22 de febrer a partir
de les 17 hores
Dimarts 18 de febrer
Programes| Carnaval 2020
Castellar del Vallès celebrarà el proper cap de setmana el gruix de les activitats de Carnaval, amb propostes que
tindran lloc a diferents espais del municipi.
L’arribada oficial del Rei Carnestoltes s’ha programat divendres 21 de febrer, a partir de les 17.30 hores, a la
plaça d’El Mirador, en una gran festa que comptarà amb l’actuació de la Trastos Band amb Jaume Ibars, i durant
la qual es repartirà coca i xocolata entre els assistents.
El gruix de la programació de Carnaval tindrà lloc dissabte, 22 de febrer, amb una jornada farcida d’activitats.
Entre les 9 i les 14 hores, el carrer Major es convertirà en zona de vianants i, per tant, estarà tallat al trànsit, per
tal d’encabir una proposta organitzada pels comerciants i el veïnat del carrer sota el tema comú “Tancat per
obres”.
Però l’activitat més característica de la programació, la rua de Carnaval, tindrà lloc a la tarda. A les 17 hores s’ha
convocat al carrer de Portugal la tradicional concentració de carrosses i comparses, que aquest 2020 compta
amb una desena de colles i més de 400 participants inscrits. La Rua s’iniciarà un cop hagi arribat el Rei del
Carnaval, i farà el recorregut següent: carrers de Portugal, Suïssa, Barcelona, avinguda de Sant Esteve, carrer de
Sant Pere d’Ullastre, passeig de Tolrà, carrers del General Boadella i Major, plaça de Cal Calissó, Passeig, carrer
dels Pedrissos i plaça de la Fàbrica Nova.
Es preveu que la Rua finalitzi a les 19.30 hores a la plaça de la Fàbrica Nova, on el Rei del Carnaval lliurarà els
premis del concurs de participants a la Rua. L’acte de lliurament dels guardons seguirà amb un final de festa a
càrrec de DJ RC i DJ Fer. Des del moment de l’arribada, Colònies i Esplai Xiribec cuinarà, amb els ous que hagin
recollit durant tot el recorregut de la Rua, una truitada popular que aquest 2020 arriba a la 34a edició. L’entitat
també recollirà ous durant el matí de dissabte, als carrers de Sala Boadella, de Montcada i al Mercat Municipal.
D’altra banda, s’han programat dos balls que tindran lloc a la Sala Blava de l’Espai Tolrà el darrer cap de
setmana de febrer. D’una banda, divendres 28 l’entitat Subsòl ha organitzat una celebració de Carnestoltes swing
a partir de les 21 h. L’endemà, dissabte 29 de febrer, Pas de Ball i Tot Ballant proposen el Gran Ball de
Carnestoltes amenitzat per la música d’Alma que començarà a les 23 h i que concedirà premis a les millors

disfresses. Per assistir-hi, les entrades, que tenen un preu de 25 euros per parella i inclouen xocolata amb
melindros, es poden reservar als telèfons 661 356 693 i 696 746 660.
Més de 750 infants al Carnestoltes de les escoles, divendres al matí
Val a dir que les activitats al voltant de la festa de Carnaval començaran divendres al matí, quan el Rei del
Carnaval, acompanyat per Jaume Ibars i la seva “Dian-Rumbia”, visitarà l’Era d’en Petasques i les places d’El
Mirador i de Catalunya per passar una bona estona amb un total de 762 infants de les llars d’infants, d’educació
infantil i de 1r cicle d’educació primària.
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