
                       RECOMANACIONS
           CARNESTOLTES 2020

Benvolgudes famílies,

Per  tal  que  el  proper  dissabte  dia  15  de  febrer  gaudim  d’una  tarda  de  Carnaval  àgil  i 
divertida, us fem arribar unes quantes recomanacions:

 Ens trobarem a la posició de sortida de la rua, a l’alçada de Podium a les 16:30. Mentre 

esperem que vagin arribant la gent, assajarem la coreografia que s’ha preparat per a la 
comparsa. Des d’aquí, a les 17:00 començarà la rua.

 Podeu  veure  una  mostra  de  com  es  fa  la  disfressa  a  la  web  de  l’Ampa: 

https://ampalavila.wordpress.com/carnaval/ allà hi trobareu les instruccions per fer-la.

 Procureu portar per sota roba negre o fosca.

 Cal que tots els acompanyants que no vagin disfressats es mantinguin als costats (si és 

que han de vigilar algú) o bé al  darrere. Igualment els que van disfressats de manera 
diferent, haurien d’anar als costats o al darrera. D’aquesta manera no quedarà deslluïda 
la comparsa.

 Durant la rua es farà el ball 3 o 4 vegades. Per tal que es pugui ballar, la comparsa es 

repartirà en 4 files: preferentment les dues del mig seran ocupades pels nens i nenes, i  
les dues exteriors pels adults.

 Durant la rua no es poden dur esprais.

 Durant la rua de tarda està prohibit el consum de begudes alcohòliques.

 Recorregut des de la Plaça Catalunya fins a la Plaça de les Rodes.

 Recordeu que si veniu al sopar, hem quedat a les 21:00h a Can Xabanet!!!

 Així mateix, us informem que aquest any s’està valorant la possibilitat de que la nostra 

carrossa  participi  a  la  rua de nit,  ja  que enguany comença a  les  23:00h.  Estigueu a 
l’aguait del Whatsapp dels cursos que ho informarem allà! 

Us esperem a tots ben animats i amb moltes ganes de passar-ho bé.

BON CARNAVAL!!!

                          @carnestoltes_lavila

https://ampalavila.wordpress.com/carnaval/

