
CARNESTOLTES 2020! 

Arriba l’època més divertida de l’any... esteu preparades per 

gaudir-la? Disfresses, festa... serà un no-parar! I, a més, es 

endinsarem en el món del Circ. 

Dates importants... 

 6 de febrer: conta-contes divertit a les 17.30 a la masia de Can Canyadó. 

 13 de febrer: farem el Carnestoltes plegats! Cal que porteu paper de diari per 

tal de poder fer el nostre “Tio de paper” particular.  

 14 de febrer: dinar de pallasso. Un dinar molt especial ben ple de colors. Cal 

venir ben guapos i guapes! 

 20 de febrer: BALL DE DISFRESSES... el gran dia! La festa començarà a 

les 17h al celler de la masia de Can Canyadó. Cosetes a tenir en compte... 

o Cada infant pot venir disfressat com vulgui. I els adults cal que porteu 

algun element de disfressa... que estem de Carnaval ! 

o Cal recollir els fills i filles abans de les 15.30h per tal de poder organitzar 

i preparar la festa. 

o Podeu portar instruments casolans que facin soroll per fer xivarri a la 

rua (pots de detergent, llaunes, pals per picar...). 

o Per motius d’aforament aconsellem que vinguin dues persones adultes 

d’acompanyants com a màxim. 

o Millor venir sense cotxets, ja que no podran entrar a l’espai de la festa. 

 25 de febrer: el CIRC AIQUINRIURE. Les Guineus oferiran als altres grups (a 

nivell intern) l’estrena del circ que han començat a muntar. Les Formiguetes i 

Tortugues han de venir guapes i amb una bandera fet a casa per l’ocasió.  

 26 de febrer: dimecres de Cendra. Cada grup farà l’enterrament de la sardina a 

la seva mida. Us convidem a que cada infant dugui la seva sardina disfressada 

amb el nom. La podeu fer de cartró, goma eva... com vulgueu! Les de Guineus 

han d’anar lligades a un pal o una canya curta sense fils, per evitar embolics. 

El Carnestoltes ens diu que... (consignes) 

 Dilluns 17 de febrer: cal que porteu uns mitjons ben divertits, que es vegin! 

 Dimarts 18 de febrer: cal venir amb un pentinat ben divertit o amb la cara pintada de 

circ. 

 Dimecres 19 de febrer: cal venir amb roba “tunejada” de circ. 

 

 

PER CARNAVAL, TOT S’HI VAL! 


