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INSCRIPCIONS 
COMPARSES
Ompliu el formulari que 
trobareu al següent enllaç:

COMPARSES D’ADULTS
comparses.carnavalsantcugat.cat
Oferim sopar!

COMPARSES INFANTILS 
comparsesinfantils.carnavalsantcugat.cat

DIJOUS 
8 DE FEBRER

19.15 h | Plaça de Sant Pere 

Inauguració  
i presentació del  
programa de Carnaval

19.30 h | Plaça de Sant Pere 
Ball dels Estirats 
A càrrec de l’Esbart Sant Cugat  
i el Grup Mediterrània de La Unió. 

19.35 h Carrer Major 
Crida del Gall 
Amb la col·laboració dels grups 
de percussió locals i l’Escola 
de Música Tradicional de Sant 
Cugat.

19.40 h | Plaça d’Octavià 
Baixada del Gall  
i processó cap  
a l’Ajuntament
Recorregut: Plaça d’Octavià -  
Carrer de Santiago Rusiñol -  
Carrer del Carme - Plaça de  
la Vila.

20 h | Plaça de la Vila 
Presa de poder 
i pregó de Carnaval
A càrrec del Gall de Carnaval.

20.15 h | Plaça de la Vila
Botifarra d’ou  
i cava per a tothom

DIVENDRES 
9 DE FEBRER

20 h | Plaça de Pep Ventura
Cercatasques 
amb La Fanfarra
Recorregut: Plaça de Pep Ven-
tura fins a la Carpa de Carnaval 
(Parc de Ramon Barnils).

Preu: 16 €  
(7 cerveses, pica-pica d’inici,  
4 tapes, tall de pizza, miniham-
burguesetes i entrada al Ball  
de Cercatasques).  
Activitat per majors de 18 anys

De 24 h a 1.30 h | Carpa de 
Carnaval (Parc de Ramon 
Barnils)
Ball de Cercatasques 
amb Morena  
Tradipatxanga
Entrada inclosa al Cercatasques. 
Preu taquilla: 3 €

DISSABTE 
10 DE FEBRER

11 h | Plaça Victòria dels 
Àngels, Plaça de Lluís Millet, 
Plaça d’en Coll, Plaça de  
Rafael de Casanoves
Inici de les Cercaviles 
de Gitanes

13 h | Plaça d’Octavià
Ball de Velles 
i Ball de Gitanes

14 h | Plaça d’Octavià
Brou de Carnaval

18.30 h | Av. de Cerdanyola 
amb Passeig de Torreblanca
Convocatòria 
de comparses

19 h | Av. de Cerdanyola amb  
Passeig de Torreblanca
Rua de comparses 
adultes de Carnaval
Recorregut: Av. de Cerdanyola - 
Carrer de la Creu - Carrer de la 
Torre - Plaça d’Octavià.

20 h | Plaça d’Octavià
Comparses a escenari  
i entrega de premis

21 h | Carpa de Carnaval  
(Parc de Ramon Barnils)
Sopar de comparses 
Preus: 5 € (Fideuà i beguda) 
Cal reserva prèvia

De 22.30 h a 6 h | Carpa de  
Carnaval (Parc de Ramon 
Barnils)
Ball de nit  
amb Rocktàmbuls  
i PD Orgull Gall
Preus: 
Anticipada: 10 € amb consumició 

Majors 40 anys: 10 € amb consu-
mició

A taquilla: 12 € amb consumició 
Venda d’entrades al punt d’informa-
ció de Carnaval i a la Casa de Cultura  
(veure horaris).

DIUMENGE 
11 DE FEBRER

10 h | Plaça de Barcelona
Xocolatada

10.30 h | Plaça de Barcelona
Rua de comparses 
infantils
Recorregut: Plaça de Barcelo-
na - Carrer del Xerric - Carrer de 
Santa Maria - Carrer de Santiago 
Rusiñol - Plaça d’Octavià.

11.30 h | Plaça d’Octavià
Pregonet de Carnaval, 
Ball de Gitanetes  
i Ball de Giovenetes

12 h | Plaça d’Octavià
Entrega de premis  
i animació infantil  
amb La Portàtil FM

De 18.30 h a 21.30 h | Casal  
Torreblanca
Ball de Carnaval  
per a la gent gran 
amb el Grup Melody
Preu: 5€
Hi haurà servei de bar  
i guarda-roba.
Org.: Balls de La Unió  
Santcugatenca.

DIMECRES 
14 DE FEBRER

19.30 h | Plaça de la Vila
Processó  
d’enterrament
Recorregut: De la plaça de la Vila 
fins a la Llotgeta del monestir.

20 h | Parc de Ramon Barnils
Passi de fotos  
i sardinada enllaunada

21 h | Carpa de Carnaval  
(Parc de Ramon Barnils)
Concert coral  
de dimecres de cendra
Amb les corals L’Harmonia Jove  
de Valldoreix, Backline Choir i  
Coral La Pinya.
Org.: Coral La Pinya

VENDA 
D’ENTRADES
PUNT D’INFORMACIÓ  
DE CARNAVAL
Diumenge 4 de febrer  
de 12 a 14 h. 
a la plaça dels Quatre Cantons

Dilluns 5 i dimecres 7 de febrer  
de 22 a 23.30 h. 
a l’assaig general de Gitanes 
a la plaça d’Octavià.

Hi trobareu carraus, samarretes, 
les entrades del ball, podeu fer reserves  
de tiquets...

CASA DE CULTURA
A partir del 29 de gener  
de dilluns a divendres de 8 a 23 h.



En aquesta festa, són típiques 
les rues de comparses, la cre-
ma (o no) del Rei Carnestoltes, 
els concerts… De botifarra d’ou a 
sardines a la brasa, passant per 
disfresses i espectacles, aquesta 
és una setmana esperada per a 
grans i petits.
També és típic, que la setmana 
prèvia al Carnaval aquest senti-
ment festiu i desavergonyit s’apo-
deri de nosaltres. Es coneix com 
a “ensoltes” fa que molta gent, 
durant la setmana prèvia al Car-
naval, segueixi algunes normes 
imposades pel Carnestoltes com 
ara portar una sabata de cada co-
lor, un barret o, fins i tot, portar el 
cabell d’algun color ben cridaner. 

EL MODEL SANTCUGATENC
En gran mesura, les escoles cele-
bren el Carnaval el divendres (just 

després de dijous gras), i les clas-
ses de nens i nenes surten al ca-
rrer o al pati a lluir les disfresses 
que han preparat tots junts. So-
vint, el mateix dia, ja es fa un judici 
per decidir si el Rei Carnestoltes 
ha de ser cremat o no.

Tinguis l’edat que 
tinguis, per Carnaval 
surt al carrer! 
Sembla, però, que divendres ves-
pre i dissabte és el torn dels més 
joves, de la festa més desmele-
nada i nocturna; mentre que diu-
menge queda relegat a les activi-
tats familiars. 
A Sant Cugat, ja fa temps que es 
fa una programació a mida per a 
infants i famílies, un públic molt 
exigent i que mereix una propos-

ta d’activitats ben completa. En 
aquesta línia, des de fa temps que 
el Carnaval Infantil omple d’activi-
tats el diumenge: xocolatada, con-
curs de comparses infantils, Ball 
de Gitanetes i animació infantil. 

UNA FESTA PER A TOTHOM
Malgrat tot, hi ha un gran munt 
d’activitats del Carnaval de Sant 
Cugat que estan pensades per a to-
tes les edats, pensant en un públic 
intergeneracional, on grans i petits 
puguin compartir l’espai del Car-
naval de la millor manera possible, 
sense perdre mai de vista el punt 
irreverent d’aquesta setmana! 
La Comissió de Carnaval vetllem 
perquè el gran gruix d’activitats 
proposades siguin aptes per a 
tots els públics. En aquest sentit, 
la baixada del Gall, les Gitanes o 
la rua de comparses entre d’al-
tres són activitats per a tothom. 
Malgrat tot, també creiem que és 
necessari proposar activitats per 
als diferents grups d’edats, per 
aconseguir que la implicació dels 
santcugatencs i santcugatenques 
sigui el màxim possible per a totes 
les edats.

LA GENT GRAN PREN 
EL PODER!
Si fins ara les famílies i els infants 
tenien el seu moment en al Carna-
val, ara arriba el moment de donar 
protagonisme a la gent gran, amb 
un gran Ball de Carnaval diumen-
ge 11 a partir de les 18.30 h al Ca-
sal Torreblanca. És una iniciativa 
impulsada amb la col·laboració de 
La Unió Santcuganteca.
No cal dir que la joventut és l’espe-
rit, es porta dins… tothom a ballar! 
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FOTO: Cedida per La Unió Santcugatenca

DIJOUS 
8 DE FEBRER
19.15 h | Plaça Sant Pere 

Inauguració i presentació del 
programa de Carnaval

19.30 h | Plaça Sant Pere 

Ball dels Estirats 
A càrrec de l’Esbart Sant Cugat  
i el Grup Mediterrània de la Unió. 

19.35 h Carrer Major 

Crida del Gall 
Amb la col·laboració dels grups de 
percussió locals i l’Escola de Música 
Tradicional de Sant Cugat.

19.40 h | Plaça d’Octavià 

Baixada del Gall i processó  
cap a l’Ajuntament
Recorregut: Pl. d’Octavià - C. Santiago 
Rusiñol - C. del Carme - Pl. de la Vila.

20 h | Plaça de la Vila 

Presa de poder i pregó  
de Carnaval
A càrrec del Gall de Carnaval.

20.15 h | Plaça de la Vila

Botifarra d’ou i cava  
per a tothom

DIMECRES 
14 DE FEBRER
19.30 h | Plaça de la Vila

Processó d’enterrament 
Recorregut: De la plaça de la Vila fins a la 
Llotgeta del monestir.

20 h | Carpa de Carnaval  
(Parc Ramon Barnils)

Passi de fotos i sardinada 
enllaunada

21 h | Carpa de Carnaval  
(Parc Ramon Barnils)

Concert coral de dimecres  
de cendra
Amb les corals L’Harmonia Jove de Vall-
doreix, Backline Choir i Coral La Pinya.
Org.: Coral La Pinya

PER A TOTES  
LES EDATS

DIJOUS 8 DE FEBRER  
a partir de les 19.15 h

Tots els actes

DIMECRES 14 DE FEBRER  
a partir de les 19.30 h 

Tots els actes

DISSABTE 10 DE FEBRER  
a les 13 h a la plaça d’Octavià 

Ball de Velles i Ball de Gitanes

a les 14 h a la plaça d’Octavià 

Brou de Carnaval

AMB FAMÍLIA

DIUMENGE 11 DE FEBRER  
a les 10 h a la plaça Barcelona 

Xocolatada

a les 10.30 h a la plaça Barcelona 

Rua de comparses infantils
Recorregut: Plaça Barcelona - Carrer 
Xerric - Carrer Santa Maria - Carrer 
Santiago Rusiñol - Plaça d’Octavià.

a les 11.30 h a la plaça d’Octavià 

Pregonet de Carnaval, Ball de 
Gitanetes i Ball de Giovenetes

a les 12 h a la plaça d’Octavià 

Entrega de premis i animació 
infantil amb La Portàtil FM

PER A LA  
GENT GRAN

DIUMENGE 11 DE FEBRER  
de 18.30 h a 21.30 h  
a Casal Torreblanca

Ball de Carnaval per a la gent 
gran amb el Grup Melody
Preu: 5€
Hi haurà servei de bar i guarda-roba.
Org.: Balls de La Unió Santcugatenca.

A Sant Cugat el Carnaval comença 
quan el Gall, el Rei Carnestoltes, 
baixa del cimbori del Monestir i 
pren el poder a l’alcaldessa per 
deixar que la rauxa governi a la 
nostra ciutat des de dijous gras 
fins dimecres de cendra. El Gall es 
passa tot l’any a la part més alta 
del Monestir per vigilar-nos: té 
una posició privilegiada que mai 
no vol abandonar fins al moment 
en què sent que el poble el crida i 
reclama la seva aparició, i això és 
el que passa el dijous gras (dijous 
8 de febrer).

DE LA CALMA  
A LA REBEL·LIÓ
Al Carnaval de l’any passat es va 
presentar una nova dansa dins 
del cicle festiu del Carnaval, el 
Ball dels Estirats, una dansa que 
representa l’ordre habitual de les 
coses, el anar fent sense que res 
passi, en un ambient molt calmat, 
senyorial i, per què no dir-ho, esti-
rat. Amb aquesta dansa es repre-

senta l’status-quo al que estem 
acostumats i acostumades. Tant 
la dansa com la música del Ball 
dels Estirats han estat creats per 
diverses entitats i col·lectius del 
poble, cosa que encara dóna més 
valor a aquesta proposta del Car-
naval local.

Aquest any, tornarem a comptar 
amb la representació d’aquest 
ball a la plaça de Sant Pere, que 
es veurà de nou trencada per una 
traca que esclata agafant per sor-
presa als Estirats i al públic.

LA CRIDA
Després de trencar la dolçor del 
Ball dels Estirats, anem baixant 
pel carrer Major, acompanyats de 
música i timbals, fins al Monestir 
a demanar al Gall que baixi per-
què, sense l’escalf i ganes de dis-
bauxa de tot el poble, el Gall no vol 
deixar el cimbori.

Per això mateix, la baixada del ca-
rrer Major ha de ser un camí ben 
trencador, sorollós, cridaner... Ani-

mem a tothom a portar carraus, 
tambors, a cridar, a cantar, a sal-
tar... Cal deixar ben clar que el po-
ble vol Carnaval!

Porta la teva carrau, 
o quelcom per fer el 
camí més sorollós!

Un cop arribats a la plaça del Mo-
nestir, el Gall veurà com la majoria 
de ciutadans i ciutadanes volen 
gresca i, per això mateix, abando-
narà la seva posició de vigilant per 
baixar a la plaça i, com no pot ser 
d’una altra manera, prendre el po-
der a l’alcaldessa per convertir-se 
en l’amo de la ciutat fins al dime-
cres següent.

LA PRESA DE PODER
En el recorregut des del Mones-
tir fins a l’Ajuntament tothom pot 
acompanyar el Gall. De fet, di-
versos grups locals de batucada 
acompanyaran al Gall i al poble 
durant aquest trajecte, per acabar 
de despertar a tothom i avisar que 
la rauxa està a punt de governar la 
ciutat.

Un cop arribats a l’Ajuntament, el 
Gall prendrà el poder de la ciutat 
a l’alcaldessa i, amb la bara de la 
ciutat ben agafada i amb la seva 
veu imponent, el Gall dirà el pregó 
de Carnaval, manifest que donarà 
el tret de sortida al Carnaval 2018!

Per celebrar que el Gall ja és l’amo 
i senyor de la ciutat, tot el poble 
podrà gaudir d’una de les altres 
tradicions del Carnaval, amb un 
tall de botifarra d’ou que se servirà 
a la plaça de la Vila.

Dijous Gras marca l’inici de la 
setmana on tot s’hi val, el moment 
per treure’s les vergonyes, ser qui 
realment es vol ser o fer veure 
que s’és algú altre! El retorn del 
poder a l’alcaldessa, dimecres 
de cendra, marca el punt final a 
aquesta setmana de disbauxa, 
amb una processó de comiat, 
una sardinada i concert de corals 
santcugatenques. 

El ball dels estirats // Cedida per la Carmela Fortuny

Fem baixar 
el Gall!

Per a totes les edats
El Carnaval és un cicle festiu que, arreu del país, s’inicia dijous gras i acaba 
dimecres de cendra. A partir d’aquí, cada poble o ciutat proposa les seves pròpies 
activitats que tenen com a eixos centrals les disfresses i la rauxa, el moment 
d’alliberació i de poder adoptar una altra personalitat: per Carnaval tot s’hi val!



Qui organitza  
el Carnaval  
de Sant Cugat?

Des de ja fa uns anys, la Comissió 
de Carnaval de Sant Cugat vam 
prendre el relleu a ProFesLo com 
a dinamitzadors del Carnaval de la 
ciutat, amb la intenció de diversifi-
car les tasques i oferir una progra-
mació més àmplia i adaptada a les 
noves necessitats de la població.

D’una forma totalment voluntària, 
la Comissió de Carnaval ens reu-
nim de forma periòdica al llarg de 
l’any, i intensifiquem el nombre de 
reunions a mesura que s’acosta el 
Carnaval. Aquest any, des que fa 
finalitzar el Carnaval 2017 i fins al 
mes de juliol, vam fer un treball de 
reflexió, d’autodiagnosi, amb la fi-
nalitat de poder traçar unes línies 
de treball i programació bàsiques 
que defineixen la personalitat 
d’aquesta festa a la nostra ciutat.

D’aquests debats en va sorgir la 
constitució d’una nova associació, 
la Comissió de Carnaval i del Gall 
de Sant Cugat. Un grup de treba-
ll, la permanent, s’encarrega de la 
gestió global de l’associació; i la 
plenària recull les veus i propostes 
de les diverses subcomissions de 
treball (Gitanes, Cercatasques, In-
fantil, el Ball de la gent gran...). Així 
doncs, la diversificació de tasques 
i persones ajuda a fer un Carnaval 
més divers.

D’on surten  
les activitats  
proposades?

El treball en comissions fa que els 
esforços se centrin en una única 
línia de treball i, així, també s’evi-
ta la sobrecàrrega de treball per 
part dels diversos membres de 
la Comissió. Les subcomissions 
que han elaborat el programa de 
la festa d’aquest any són: Dijous 
Gras, Gitanes, Rua de comparses, 
Cercatasques, Ball de nit, Carna-
val Infantil i Dimecres de cendra.

Aquestes comissions estan ober-
tes a la participació de tothom 
qui ho vulgui, així que, si tens una 
idea o una proposta de nova acti-
vitat, o vols formar part d’alguna 
sub comissió ja creada, només 
cal que contactis amb nosaltres! 
És només sabent què la població 
vol per Carnaval que podrem aca-
bar fent una festa rodona!

Aquest any, per exemple, La Unió 
ha volgut col·laborar amb nosal-
tres proposant un Ball per a Gent 
Gran; i ja des de l’any passat el 
Grup Mediterrània i l’Esbart par-
ticipen de forma activa al Ball 
dels Estirats.

Activitats gratuïtes 
vs. activitats de  
pagament

Una altra de les conclusions ex-
tretes durant el període de re-
flexió va ser que el Carnaval es 
conforma de 3 tipologies d’activi-
tats diferents: aquelles activitats 
tradicionals, activitats que donen 
cos al Carnaval o són úniques a la 
ciutat i aquelles que es podrien fer 
fora del cicle sense perdre sen-
tit. Apostem perquè les activitats 
tradicionals (com les Gitanes, per 
exemple) siguin gratuïtes en el 
sentit que ajuden a mantenir viva 
la cultura i les tradicions; però les 
altres poden ser activitats de pa-
gament (com el Cercatasques, el 
Ball de nit...).

Tenint en compte que les activitats 
que són gratuïtes per al públic no 
ho són per a l’organització (ni per 
a la Comissió ni per a l’Ajuntament 
de Sant Cugat) el cost d’algunes de 
les activitats de pagament serveix 
per pagar-ne d’altres. La Comissió 
de Carnaval paguem un preu just 
a artistes i altres proveïdors, al 
mateix temps que vetllem perquè 
la festa sigui accessible per a 
totes les butxaques.
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Pel Carnaval, sortim tots i totes al 
carrer ben disfressats, sent allò 
que voldríem ser o fent mofa d’allò 
que menys ens agrada: per Carna-
val tot s’hi val. Tot i així, a Sant Cugat 
hi ha una sèrie de personatges que 
surten cada any i donen vida i sentit 
a la festa, al mateix temps que aju-
den a fer possible el Carnaval.

ELS ESTIRATS
Els Estirats, encarnats pel Grup 
Mediterrània i l’Esbart Sant Cugat, 
són uns personatges que, amb 
la seva dansa senyorial i altiva, 
gaudeixen de la ciutat com si res 
passés, fins al moment en què un 
so eixordador els fa adonar que 
aquesta calma s’ha trencat per-
què el poble vol anar a reclamar al 
Gall que baixi del Monestir i que la 
festa regni al poble!

De forma anònima i desordenada, 
col·loquialment podem anome-
nar encrestats tots aquells que 
fan soroll per demanar al Gall la 
seva baixada: amb carraus, espe-
rant-lo a la porta de la llotgeta del 
Monestir… 

LES VELLES
Les Velles prenen els carrers! Per 
què? Perquè els han pujat el llo-
guer. Sí el que et passa és que les 
Gitanes són poca cosa per tu i el 
què et mou és la canya, busca una 
perruca i vine a fer de vella. I recor-
da: “T’han apujat el lloguer.”

Les Velles són uns personatges 
amb un caràcter transgressor 

que representen el canvi de rols, 
una crítica desenfadada (qui li 
portarà mai la contrària a l’àvia?) 
i busquen la provocació directa 
amb el públic i tothom qui es tro-
ben pel carrer.

La figura de les velles acompan-
yen els balladors i balladores de 
Gitanes durant les cercaviles de 
dissabte al matí i, abans que co-
menci el Ball de Gitanes, es fan 
seva la plaça i ofereixen un petit 
espectacle ple de crítica social. 

Aquest any, per primera vegada, 
les Velles volen prendre més pro-
tagonisme i es volen obrir al po-
ble: tothom qui ho vulgui pot fer 
de vella! Per fer-ho, cal contactar 
a gitanesstcugat@gmail.com.

ELS PORTADORS DEL GALL
El Gall és la figura del bestiari 
santcugatenc i, com a tal, ne-
cessita de portadors, gent que 
es posa dins seu perquè el Gall, 
com a Rei Carnestoltes, pugui ser 
partícip dels actes on es dema-
na la seva presència. El Gall és 
imprescindible en el transcurs 
del Carnaval a la nostra ciutat: 
sense ell, no hi ha pregó, no hi ha 
presa de poder i, per tant… no hi 
ha Carnaval! 

Vols ser portador? Envia’ns un e-mail 
a carnavaldesantcugat@gmail.com.

DISSABTE 
10 DE FEBRER
11 h | Plaça Victòria dels Àngels, 
Plaça Lluís Millet, Plaça d’en Coll, 
Plaça de Rafael de Casanoves
Inici de les Cercaviles  
de Gitanes

13 h | Plaça d’Octavià

Ball de Velles i Ball de Gitanes

14 h | Plaça d’Octavià

Brou de Carnaval
Gratuït

18.30 h | Av. Cerdanyola amb  
Passeig Torreblanca

Convocatòria de comparses

19 h | Av. Cerdanyola amb  
Passeig Torreblanca
Rua de comparses adultes 
de Carnaval
Recorregut: Av. Cerdanyola amb Pas-
seig Torreblanca - Carrer de la Creu - 
Carrer de la Torre - Plaça d’Octavià.

20 h | Plaça d’Octavià
Comparses a escenari i  
entrega de premis

21 h | Carpa de Carnaval  
(Parc Ramon Barnils)

Sopar de comparses 
Preus: 
Fideuà i beguda 5€ 
Cal reserva prèvia

De 22.30 h a 6 h | Carpa de Carnaval 
(Parc Ramon Barnils)
Ball de nit amb Rocktàmbuls  
i PD Orgull Gall
Preus: 
Anticipada general:
10 € amb consumició 

Majors 40 anys:
10 € amb consumició

A taquilla: 
12 € amb consumició

Venda d’entrades al punt  
d’informació (veure horaris).

El Carnaval 
des de dins
Qui organitza el Carnaval? D’on surten totes aquestes activitats proposades? Per què 
hi ha algunes activitats de pagament i unes altres que no?... Segur que aquestes són 
preguntes que alguna vegada t’has fet sobre el Carnaval de Sant Cugat (o, si no te les 
has fetes mai, te les expliquem igualment).

Els nostres 
personatges

Actuació de les velles // Cedida per Localpres

Els portadors del Gall // Cedida per Localpres

PREUS DE TIQUETS  
I ENTRADES

Cercatasques

16 €
Inclou: 7 cerveses, pica-pica d’inici,  
4 tapes, tall de pizza, 
minihamburguesa i entrada  
al Ball de Cercatasques.
Activitat per majors de 18 anys

Ball de Cercatasques

3 € 
Sense consumició

Ball de Nit

10 €  
Anticipada general  
Fins al 10 de febrer a les 21h.  
(Amb consumició)

10 €  
Per a majors de 40 anys  
(Amb consumició)

12 €  
A taquilla 
Al 10 de febrer a partir de les 22.30 h. 
(Amb consumició)

Ball de Carnaval per  
a la gent gran

5 € 
Hi haurà servei de bar i guarda-roba

SAMARRETES

De Carnaval i de Gitanes

10 €
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MENÚS  
DE CARNAVAL

SPOON
(Rambla del Celler, 17)

2 entrepans + 
2 cerveses + braves

DEHESA 
SANTA MARIA
(Plaça Augusta, 3)

Entrepà de fuet, formatge o 
truita + copa 

RESTAURANT  
LES VOLTES
(Carrer de Sant Bartomeu, 9)

Menú per a dos persones 
(Primers, segons, postres + 
beguda)
Preu per persona. 

CELLER 
D’EN MEDIR
(Plaça de Pep Ventura, 5)

Beguda + tapeta de braves  
del celler + coca especial  
Carnaval 

SOPAR  
DE COMPARSES
21 h | Carpa de Carnaval  
(Parc de Ramon Barnils)

Plat de fideuà + beguda
Només per a comparses incrites.

12 €

5 €

28 €

12 €

5 €

EL PREGÓ
Després de passar-se un any 
sencer a dalt del Monestir, el Gall 
n’ha vist de tots colors, i té llenya 
per repartir a tothom! Ell mateix, 
amb el seu to de veu greu i una 
mica brusc i el seu to burlesc, és 
l’encarregat de llegir el pregó Di-
jous Gras, després d’haver pres 
el poder a l’alcaldessa. Qui rebrà 
aquest any? Contra qui carregarà 
més? Qui en sortirà impune? Vine 
a cridar-lo a la Plaça d’Octavià! 

CERCATASQUES
El cercatasques és una de les ac-
tivitats estrella del Carnaval de 
Sant Cugat, amb el tret caracte-
rístic que, aquest any, el tema cen-
tral és el conegudíssim programa 
amb tanta bona reputació First 
dates. No podem dir massa cosa 
més, però prepareu-vos! I, després 
del Cercatasques, i com a novetat 
d’aques any, tindrem un concert a 
la Carpa de Carnaval!

GITANES  
RÈCORD
Sembla que aquest monstre no té 
fre… 45 quadres… vine a compro-
var amb els teus propis ulls com hi 
caben a la Plaça d’Octavià!

RUA DE 
COMPARSES
No hi ha Carnaval sense una bona 
rua de comparses! Aquest any, 
però tenim una novetat, i és que 
canviem el recorregut de la rua! 
El punt de trobada amb les com-
parses és l’Av. de Cerdanyola amb 
el Pg. de Torreblanca, i passarem 
per l’Av. de  Cerdanyola i el c. de la 
Creu, c. de la Torre i pl. d’Octavià. 
Com sempre, en aquesta plaça 
tindrà lloc el “Comparses a l’esce-
nari” i l’entrega de premis! I, com 
l’any passat, al mig de la rua hi 
haurà un punt de lluïment de les 
comparses, on el jurat les analit-
zarà amb detall! Aquest punt serà 
l’encreuament del carrer de la 
Creu i el carrer de Montserrat.

SOPAR  
DE COMPARSES

Una altra de les novetats d’aquest 
any és que dissabte, després de 
les Comparses a l’escenari, hi 
haurà el sopar de comparses a la 
carpa de Carnaval (Parc de Ramon 
Barnils): per 5 € oferirem un plat 
de fideuà i una beguda, tot en un 
ambient festiu immillorable! Des-
prés del sopar, arriba el torn del 
Ball de nit!

CARNAVAL  
INFANTIL
Diumenge 11 de febrer és el torn 
perquè els petits i petites de la 
casa gaudeixen del Carnaval lo-
cal, amb un munt d’activitats fetes 
a mida per a ells i elles! Després 
de la xocolatada a primera hora 
del matí, arriba el torn de lluir les 
comparses en rua des de la Plaça 
de Barcelona fins a la Plaça d’Oc-
tavià, on podran fer un petit lluï-
ment a l’arribar! Tot seguit, les Gi-
tanetes i Giovenetes ompliran de 
dansa la plaça i, per acabar el dia, 
la Portàtil FM oferirà un concert!

GIOVENETES
Aquesta és la novetat del Carnaval 
infantil 2018: sota la demanda de 
joves de 12 a 16 anys, aquest any 
neixen les Giovenetes, la repre-
sentació d’una part del Ball de Gi-
tanes de la mà de joves de 12 a 16 
anys. No us ho perdeu!

DIMECRES 
DE CENDRA
Després d’una setmana de rauxa, 
dimecres de cendra el Gall retorna 
el poder a l’alcaldessa, qui tornarà 
a manar a la ciutat i vetllarà perquè 
tot torni a la normalitat. Per dir 
adéu al Carnaval, oferirem una 
sardinada, un passi de fotografies 
del Carnaval i una cantada de corals. 

El Carnaval  
en 5 minuts
No tens temps de llegir-te tota la revista però no et vols perdre res del Carnaval  
i vols saber quines són les novetats d’aquest any? Aquí ho tens tot resumit per 
llegir-ho en 5 minuts! 

Si l’any que ve vols anunciar-te, 
no dubtis en contactar amb
carnavaldesantcugat@gmail.com


