
CARNAVAL 
EL MASNOU 2019
Del 20 de febrer al 6 de març

A Can Malet.

Dijous Gras
Benvinguda de la reina Carnestoltes, 
taller de danses i música en família a 
càrrec de l’EMUMM, i xocolatada.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, 
amb la col·laboració de l’EMUMM.

A Ca n’Humet.
Disfresses, roba, pintura de 
cara i complements
Tarda familiar de personatges, 
animals o tot allò que vulgueu ser!
Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

A les pistes esportives de Pau Casals.
Dimecres de Cendra
“Tothom de dol!”, lectura del pregó, 
sardinada popular i crema de la reina 
Carnestoltes.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, 
Centre Cultural i de Lleure Luz del Alba, 
i Associació de Veïns i Veïnes del 
Masnou Alt.

A la plaça de Marcel·lina de Monteys.

Rua i ball de disfresses
De 10 a 11 h, inscripcions.
A les 11.30 h, rua popular (des de la 
plaça de Marcel·lina de Monteys fins 
als jardins dels Països Catalans).
Ball i concurs de disfresses i actuació 
infantil del grup Xip Xap, amb l’espectacle

Que peti la plaça, als jardins dels 
Països Catalans.
Consulteu al web els criteris de 
participació.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

A l’Altell de les Bruixes.
A les 16.30 h, tallers familiars 
de màscares i maquillatge 
A les 19 h, Rua Diabòlica 
Amb espectacle, música, manduca de 
bruixa, foc i gresca.
Ho organitza: Colla de Diables, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou.

A la pl. de Ramón y Cajal.
Arribada de la reina Carnestoltes 
i concentració de participants
Tot seguit, rua infantil (des de la pl. de 
Ramón y Cajal fins a Els Vienesos)
A les 18 h, concurs de disfresses i 
xocolatada (a Els Vienesos)
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, 
Centre Cultural i de Lleure Luz del Alba, i 
Associació de Veïns i Veïnes del Masnou Alt.de març,
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A la sala infantil de la Biblioteca Joan 
Coromines.
“Heroïnes i herois, per unes 
hores...”
Taller familiar de Carnestoltes a càrrec de 
Creativa
Activitat per a infants a partir de 6 anys. Pot 
haver-hi un acompanyant adult per infant.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.
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