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Més de 500 persones repartides en 8 comparses van participar
dissabte a la Rua de Carnaval de Castellar del Vallès

Dimecres 26 de febrer de 2020
Programes| Carnaval 2020

Més de 500 persones van recórrer dissabte a la tarda els carrers de Castellar del
Vallès formant part d’alguna de les 8 comparses que enguany van participar a la
Rua de Carnaval de la vila.

La comitiva va iniciar el seu recorregut al carrer de Portugal, per acabar dues hores
més tard a l’Espai Tolrà. En aquest espai, el Rei del Carnaval, Toltes Papallongues,
acompanyat per l’animació dels DJ RC i DJ Fer, va donar a conèixer els noms de les
tres colles guanyadores del concurs de carrosses i comparses, que van rebre 500
euros cadascuna: “”Castellar Wars Mestre Pla”, millor carrossa, “Azteca Dancers”,
millor comparsa, i “The Brave Fedac Indians”, millor disfressa.

Per a la concessió dels premis, com d’altres anys, el jurat va valorar, entre d’altres
aspectes, l’originalitat del tema, la qualitat dels acabats, l’ambientació i posada en
escena i la integració del conjunt.

A banda de les guardonades, durant la Rua es va poder veure desfilar les colles
“Grums de l’Hotel Xiribec” (Colònies i Esplai Xiribec), “Castellar S.A.”, les 
Zumberes de Castellar, “Mama’s i Papa’s” i l’Agrupació Tunantera Barcelona –
Perú.

Un cop finalitzat el lliurament de premis, la festa va continuar amb la 33a truitada
popular que cada any porta a terme Colònies i Esplai Xiribec amb els ous que es
recullen durant la Rua.

El cap de setmana carnavalesc, però, va començar el matí de divendres, 21 de
febrer, amb l’arribada del Rei del Carnaval a les places d’El Mirador, l’Era d’en
Petasques i de Catalunya per fer gaudir els infants de les llars d’infants i de 1r cicle
d’educació primària juntament amb Jaume Ibars i la seva “Dian-Rumbia”. Ja a la
tarda, els mateixos protagonistes i totes les persones que van voler afegir-se a la
festa es van reunir a la plaça d’El Mirador per donar la benvinguda oficial a Toltes
Papallongues amb les Danses d’en Carnestoltes.

Cal anomenar també que el veïnat i comerciants del carrer Major van celebrar el
Carnaval el dissabte al matí ambientant-lo com si fos un carrer tancat per obres.
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D’altra banda, i per segon any consecutiu, el Taller Escola Barcelona (TEB) va
organitzar una festa i concurs de disfresses que va comptar amb la participació de
més de 100 assistents. Van assistir-hi com a centres convidats l’Escola d’Educació
Especial Xaloc de Sabadell i Flor de Maig de Cerdanyola. Durant l’acte, i amb la
col·laboració d’un voluntari, es va fer un taller de globoflèxia. Així, cada participant
es va emportar un record del taller.

Com ja va succeir amb la Cavalcada de Reis i el Pessebre Vivent de Sant Feliu del
Racó, els actes de Carnaval van comptar amb un espai reservat preferent per tal que
les persones amb mobilitat reduïda, baixa visió, baixa audició, o discapacitat
psíquica poguessin gaudir dels espectacles amb bona visió i amb un espai una mica
més tranquil i sense aglomeracions. Aquesta iniciativa s'anirà repetint en diferents
activitats culturals de Castellar, amb la deguda senyalització de l'espai.
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