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17.00 h. A la plaça 
de Catalunya. Taller 
“Fem una sardina”.
17.15 h. Xocolatada a 
càrrec de l’Associació 
Veïnal de Sant Ildefons.

17.30 h. Arribada de 
la Vella Quaresma 
i inici del judici.
18.15 h. Actuació de la Cia 
La Tresca i la Verdesca 
amb l’espectacle “Zum”.

26 de febrer
Dimecres de Cendra

Festa del  
Judici Final

Diumenge 23 de febrer
Rua Infantil amb la Xaranga Sarau, Societat Coral La Unió

12.00 h. Inici de la cercavila de Carnaval Infantil 2020, al carrer Rubió i Ors  
(a l’alçada de Pius XII) · Pujada per la Rambla d’Anselm Clavé  

· Final de festa a la plaça de l’Església.
13.00 h. Actuació de la Cia. Xarop de Canya amb l’espectacle “Quin Sarau”.
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Dissabte  
22 de febrer 

PREMIS
20.30 h. Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes farà públic el 
veredicte del jurat amb les 
comparses guanyadores de les 
5 categories de premis (veure 
quadre inferior) patrocinats 
per l’associació de comerciants 
Cornellà Compra a Casa (cada 
un dels premis consistirà en un 
guardó i una tarja de compra de 
Cornellà Compra a Casa amb 
un import de 500 euros per fer 
servir als comerços adherits).

· Millor coreografia.
· Millor animació musical.
· Disfressa millor 

confeccionada.
· Disfressa més original.
· Temàtica més actual.

*Descarrega’t el full d’inscripció i les bases: 
http://www.cornella.cat/ca/Carnestoltes.asp

CERCAVILA (PLANOL)
18.00 h. Inici de la Rua al 
carrer Bonestar (a l’alçada 
de la plaça de Catalunya), 
avinguda Sant Ildefons, 
República Argentina, carrer 
Mossèn Andreu i arribada 
a la plaça de Catalunya.
19.00 h. Actuació del grup 
Eko Versions i festa a l’escenari 
de la plaça de Catalunya. 

17.00 h. Concentració a la plaça de Catalunya. 
17.45 h. Arribada a la capçalera de la rua de Sa Majestat  
el Rei Carnestoltes amb la seva carrossa.
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20 de febrer 
Dijous Gras
Arribada de  
Sa Majestat 

el Rei 
Carnestoltes

amb l’espectacle “Cassoles, 
olles i cançons”.

ARRIBADA I PREGÓ  
18.15 h. Arribada i pregó de  
Sa Majestat el Rei Carnestoltes i 
festa amb Dj, confetti i globus.

ANUNCI  
16.45 h. A la plaça de 
l’Església. Taller de màscares 
amb animació de la comitiva 
del Rei Carnestoltes.
17.15 h. Actuació de 
la Cia. Carles Cuberes 

S’oferirà al públic assistent la possibilitat de degustar 
el tradicional pintxo de truita de Dijous Gras.


