Sant Joan Despí
del 8 al 14 de febrer
Sant Joan
Despí

PRESENTAC

Un any més, ja ha arribat,
La gran festa de carnaval.
En Joan Despítoltes
acompanyat dels seus ajudants
s’han apoderat de tota la ciutat.
Durant els dies que mani jo,
de modernisme la ciutat s’ha inundat
colors, trencadís i formes de bogeria,
per omplir la ciutat d’alegria,
cantareu, ballareu,
i pels carrers grans besties trobareu,
menjareu truita i seguireu les meves consignes,
disfresses espectaculars,
i de repent us trobareu en una gran rua!!

En Joan Despitoltes ordena que:
CONSIGNES

IÓ

Dimarts 6 de febrer ·

Peus i cames animades Mitjons i sabates diferents.
Un gran ball de nit us espera,
i la sardina serà una gran fera,
aprofiteu mentre duri el meu mandat,
el meu comiat arribarà aviat!!
Mentrestant gaudiu,
Que la gresca i la bogeria
s’apoderin de Sant Joan i
Gaudiu del nostre Carnaval!

Dimecres 7 de febrer ·
Cos desmarxat! Corbates de colors i molt grans.

Dijous 8 de febrer ·
Cap decorat! Barret, cara pintada o pentinat atrevit.
I així has d’anar a la Festa d’arribada d’en Joan Despitoltes.

Divendres 9 de febrer ·
Lliure! La disfressa que tu hagis triat.
Recordeu! Com l’any passat,
els emissaris del nostre Rei Carnestoltes
a l’escola us visitaran,
per posar-vos al dia,
de les moltes sorpreses i novetats
que us preparen a tots vosaltres,
per la gran festa de benvinguda d’en JOAN , Despitoltes.
Estigueu ben preparats!
Que tot això i molt més ha de passar.
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dijous 8
DE FEBRER

17.30 hores a la plaça de l’equipament l’ÀREA
(Av. Barcelona, 41)

Música, cançons, ball i, el més esperat de tots,
la presència d’en Joan Despitoltes, que
prendrà possessió de la ciutat.
Necessitem le teva presència a la festa,
per a que el Carnestoltes pugui arribar.
A la porta de l’escola, una gran cercavila trobaràs,
amb música i sorpreses fins a la festa arribaràs.
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NOTA: En el cas d’anul·lació de l’activitat
per causes meteorològiques, no es
realitzarà cap altre dia

dissabte 10
DE FEBRER

Mireu el recorregut i penseu quin és el punt per anar a veure la rua.
Podreu decidir tant anar a veure el moment de concentració de comparses a la
rambla Jujol, el pas de la rua pel punt de la ciutat que més us agradi i també
participar de la festa cloenda que es fa al parc de la Fontsanta.

16.15 hores. Concentració de comparses a la rambla
Josep Maria Jujol.

Aquells grups disfressats que no s’hagin presentat com a comparsa, i que vulguin acompanyar la rua, s’hauran de presentar al punt
de concentració de la rambla Josep Maria Jujol, al costat de la
carrossa d’en Carnestoltes.

Gaudiu de tots aquests moments facilitant la marxa de l’activitat i el pas de la rua,
com a espectadors des de les voreres.
No us incorporeu dins del recorregut de la rua entre les comparses participants.
Recordeu que hi van vehicles i és una forma de col·laborar amb els participants
en el bon ritme de l’activitat i evitar accidents.
Si hi assistiu acompanyats d’infants, porteu-los agafats i eviteu que es puguin
apropar a qualsevol carrossa o dintre del pas de les comparses. Es recomanable
que els menors vagin identificats amb un número de telèfon.

17.00 hores. Sortida de la rua.

Itinerari: rambla Josep Maria Jujol –Frederic Casas -Camí
del Mig- Jacint Verdaguer - Bon Viatge - av. de Barcelona
– Gran Capità, Sant Antoni- Mare de Déu de la Mercè
-Àngel Guimerà - J.F. Kennedy - plaça d’Espanya - Joan
Maragall - plaça Sant Joan - Marquès de Monistrol carrer Fontsanta- parc de la Fontsanta.

19.30 hores. Cloenda de la rua al parc
de la Fontsanta

Arribada de totes les comparses, on rematarem la festa amb molta música, ballaruca i
gran explosió final de confeti.
Perquè després de la rua, tots haurem de
ballar!

NOTA: En el cas d’anul·lació de la rua per causes climatològiques,
es farà el diumenge dia 11 de febrer:
10.15 hores. Concentració de comparses a la rambla Josep Maria Jujol.
11.00 hores. Sortida de la rua (mateix recorregut).
13.30 hores. Cloenda de la rua al Recinte Firal (av. Mare de Déu de Montserrat)

Els transports públics es podran veure afectats per la rua

dissabte 10
DE FEBRER
23.00 hores al Poliesportiu del Mig (camí del Mig)

Entrada pel camí del Mig cantonada amb riera d’en Nofre.
(Aforament limitat 1.100 persones)
Vine a la Gran Festa de Carnaval! Amb la sessió del Dj Adrià Ortega
director del programa ADN40 de los 40 principales, també
comptarem amb la Dj Lady Evelyn.
Vols més coses...

Fes-te una disfressa de campionat i participa en
el concurs en qualsevol de les seves modalitats:
· Disfressa individual: 1r premi: 200 € / 2n premi: 125 €
· Disfressa parella o trio: 1r premi: 250 € / 2n premi: 175 €
· Disfressa grup: 1r premi: 375 € / 2n premi: 300 €

(Inscripcions - valoracions del jurat , de 23.00 hores a 00.30 hores)

FES-TE RESPONSABLE, FESTA SENSE ALCOHOL!
Ep! Molt important per accedir a la gran festa!
- Festa oberta a tots els públics. (els menors de 16 anys han d’anar
acompanyats per un adult major d’edat)
- Al control d’entrada, es demanarà el carnet d’identitat, per això
us aconsellem que el porteu a sobre. Marxar de la festa abans
d’acabar suposa no poder tornar a entrar-hi.

VENDA D’ENTRADES
A LA GRAN FESTA
DE CARNAVAL
Compra anticipadament a
partir del dia 23 de gener
fins que estiguin exhaurides (inclou 1 consumició).
Cada persona podrà
comprar un màxim de 5
entrades.
3€
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Punts de venda a:
- Casal de joves El Bulevard:
av. Barcelona, 83-85.
De dilluns a divendres de 16.30
a 21 hores.
-Oficina Jove.
C/ Jacint Verdaguer, 27.
De dilluns a dijous de 16.00 a
20.00 hores i dilluns de 12 a 14
hores i divendres de 10 a 14
hores

A més, no cal que agafis
el cotxe o la moto.

anada i tornada, dins dels horaris
de 22.30 a 03.00 hores

Punts de recollida
dels autocars:
BARRI LES PLANES
Av. de Barcelona cantonada
Marquès de Monistrol

(davant de la Biblioteca M. Martí i Pol)

BARRI RESIDENCIAL SANT
JOAN
St. Martí de l’Erm cantonada
Marquès de Monistrol

(davant de les piscines municipals)

BARRI PLA DEL VENT- TORREBLANCA
Lluís Companys (al costat del Centre
Cívic Torreblanca)

BARRI CENTRE
Creu d’en Muntaner cantonada
Riera d’en Nofre (al costat de la

parada de bus)

ALTRES ACTIVITATS:
dimecres 14
DE FEBRER
A les 17.30 hores, a la plaça del Mercat (barri
de les Planes)
T’esperem per l'acomiadament més esbojarrat
a Sa Majestat Joan Despitoltes, amb música, ball
i sorpreses.

Ball de Carnaval per a la GENT GRAN

Dijous 8 de febrer, De 17.00 a 19.30 hores al Centre
Cívic Les Planes.
Desfilada de disfresses i ball de Carnaval. Les persones que
participin amb una disfressa s'hauran d'inscriure una
setmana abans a l'Associació.
L’organitza: Ass. ADEGGPI

Ball de Carnaval per a la GENT GRAN

Divendres 9 de febrer, De 17.00 a 19.30 hores al
Foment Cultural

Desfilada de disfresses i ball de Carnaval. Les persones que participin
amb una disfressa s'hauran d'inscriure una setmana abans a l'Associació.

L’organitza: Ass. AMIGOS DEL BAILE

Sardinada popular a càrrec del Club d’Esplai
el Tricicle i l’AVV Les Planes.

Carnaval Retro anys 80&90

Divendres 9 de febrer A les 22.30 hores al casal de joves
El Bulevard

Zumba, concurs de disfresses i moltes sorpreses més. Temàtica Retro anys
80 & 90
Entrada gratuïta. Per accedir-hi cal recollir la invitació a El Bulevard o instructors.

Festa de Carnaval per als més petits

Diumenge 11 de febrer de 18.00 hores a 19.30 hores
al Poliesportiu del Mig

NOTA: En el cas d’anul·lació de l’activitat per
causes meteorològiques, no es realitzarà cap
altre dia

Concurs de disfresses infantils i grup d’animació. Obertura de portes i
venda d’entrades a partir de les 17.30 h (aforament limitat 1100 persones)
Es farà un concurs de disfresses per a adults, per tal que hi puguin
participar els pares i les mares.
Entrada lliure per als infants.
Entrada gratuïta per a majors d’edat disfressats. Sense disfressa: 2 €
L’organitza: GRUP D’ESPLAI EL CASTANYOT

R
COMPARSES PA TICIPANTS
AMPA Joan Perich i Valls
AMPA Pau Casals
AMPA El Timbal
AMPA Ateneu Instructiu
AMPA Espai 3
Ass. Dones Progressistes
Associació Estel
AAVV Les Planes
Ass. BallDespí
Centre d'Esplai el Nus
Club d'Esplai El Tricicle
G.E. El Castanyot
AMPA El Gegant del Pi
AMPA Sant Francesc D'Assis
SA MAJESTAT JOAN DESPITOLTES

AGRAÏMENTS
Camins Solidaris
Club d’Esplai El Tricicle
AAVV Les Planes
Creu Roja Sant Joan Despí
Centres educatius i AMPAS col·laboradores
Els membres del jurat
Voluntaris i voluntàries
A totes les entitats que donen vida a la nostra rua
A totes les entitats que organitzen altres activitats durant la festa

Als milers i milers d’atrevits i atrevides que s’hi apunten i els agrada la gresca
Ciutadans i ciutadanes, que doneu vida al nostre Carnaval!
Més informació a: sjdespi.cat

