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23 FEBRER

I

ANIMA'T I DISFRESSA'T!

ORGANITZA: Comissió de festes Ajuntament Castellserà

COL·LABORA: AMPA de l'escola El Terrall
 Associació de dones de l'Esclat 

Club Atlètic Castellserà



G R A N  R U A  D E
C A R N A V A L

PROGRAMA D'ACTES
DIUMEGE 23 DE FEBRER DE 2020

| Des de la Plaça del Sitjar, inici de la 

Acompanyats de la xaranga

    | Dinar de carnaval al poliesportiu municipal.

*No es podrà accedir al poliesportiu fins que no finalitzi la rua.  

    | Entrega de premis de les comparses i carrosses.  

           |La millor discoteca mòbil amb animació de Catalunya
arriba a Castellserà per fer ballar a tothom sense parar!

En acabar l'animació, xocolata desfeta per a

tothom. 

Els tiquets del dinar es podran adquirir a l'ajuntament en
horari d'oficina els dies 17 i 18 de febrer. NO ES VENDRAN
TIQUETS un cop passats aquests dies. 

MENÚ ADULT: Amanida, llonganissa, botifarra negra,
cansalada i mongetes. Gelat o fruita, pa, aigua, vi i gasosa.
PREU: 11€

MENÚ INFANTIL:  Macarrons a la bolonyesa. Gelat o fruita,
pa i aigua. PREU: 4,5€

Al treure el tiquet es pot reservar el lloc de la taula per
colles. 

C O N C U R S  D E  D I S F R E S S E S
Tothom que vulgui participar, amb comparsa o carrossa al
concurs caldrà que es passi a apuntar a les oficines de
l'Ajuntament fins el dia 21 de febrer. 

PREMIS

Millor comparsa de gran format

(més de 4 persones)- 100€

Millor comparsa de petit format (de

1 a 4 persones)- 50€

Millor carrossa motoritzada- 100€

Millor carrossa sense motor- 75€

La comissió podrà declarar desert algun dels premis. 

Cada carrossa motoritzada rebrà 50 euros per despeses de material.

Per participar al concurs la disfressa ha de ser de la temàtica
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