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Dissabte dia 9 de febrer  
 

• A les 8h del vespre  
 
- Passeig de la Muralla Gran Rua de carnaval amb la:  
MÚSICA CAPDAVANTERA (U.E. STA. COLOMA). 
 
La rua tindrà el següent itinerari programat: Passeig de la Muralla, 
Raval de Jesús, Raval de Santa Coloma, Plaça del Portal, Carrer del 
Mig i Plaça Major. 
 
A continuació a la Plaça Major tindrà lloc l’entrega d’obsequis a 
totes les colles participants.   
 

• A les 12h de la nit  
 
- Teatre Municipal de l’Estrella, Gran Ball de carnestoltes amb el 
grup:  CAFÉ LATINO 
 
(Totes les disfresses tindran entrada gratuïta al ball) 
 

• A partir de 2/4 de 3h de la nit  
 
- Teatre de l’Estrella, MÚSICA DIRECTA PEL JOVENT + 
DISCOMÒBIL 
 
Diumenge dia 10 de febrer 
 

• A les 6h de la tarda  
 
- A la Sala l’Estrella, divertit ball de disfresses infantils per a tota la 
mainada a càrrec dels grups d’animació:   
PLASTIC’S + EN GIL & ELS RATATAPLAMS. 
 

 
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA : 
 
 
1.- Per poder tenir dret a rebre obsequi, els participants de la rua 
de Carnestoltes 2013 s’han d’inscriure prèviament i de forma 
obligatòria:  
 
                 -  A les oficines de  l’Ajuntament.  
         -  Trucant al telèfon de l’Ajuntament 977-88-00-88 

        -  Enviant un correu electrònic a l’adreça: 
           psuriguera@stacqueralt.altanet.org    

    
 
2.- IMPORTANT⇒ Requisits a l’hora d’apuntar-se:  
 

- Els grups que s’inscriuen han de ser:  
     D’UN MÍNIM DE 4 PERSONES  
- Facilitar el nom artístic de la carrossa o grup de 

comparsa de la rua. 
- Especificar el nombre de persones majors o menors 

d’edat que formen la carrossa o grup de comparsa de la rua.  
- Donar el nom i telèfon d’un responsable de cada 

carrossa o grup de comparsa de la rua.  
 
 
3.- La data d’inscripció comença el dia 8 de gener i finalitza el dia 
5 de febrer.  


