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DIUMENGE 3 DE MARÇ             

A partir de les 13.30 h: 7a Calçotada 
popular al carrer dels Veedors d’Escaldes-
Engordany. Tiquet de 6 €.

DILLUNS 4 DE MARÇ         
                                     
17.30 h: Festa infantil de disfresses
a la Sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany 
amb xocolatada i coca.

DIMARTS 5 DE MARÇ                                                         

19 h: Judici del Carnestoltes
amb la col·laboració del grup de teatre 
“Making o� ”.
19.30 h: Cremada del Carnestoltes
a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany i 
pa amb tomàquet i embotits d’Andorra per a 
tothom.

Actuacions de l’esbart Santa Anna 
d’Escaldes-Engordany i l’Esbart Dansaire 
d’Andorra la Vella.

TALLERS DE CARNAVAL  2019

“CARNESTOLTES I SARDINES”
Del dilluns 25 de febrer al divendres 1 de març
Saps què se celebra durant aquesta festa popular? El 
rei Carnestoltes, la Sardina…entre altres! Ells seran els 
am� trions d’aquesta setmana d’activitats.

I AQUESTS, QUI SÓN?
Dilluns 25 de febrer
El Carnestoltes i la resta de personatges del Carnaval 
tradicional seran els protagonistes dels contes que 
llegirem. T’atreveixes a confeccionar un ninot inspirat 
en aquestes històries?

AMB TANTA  FESTA, CALDRÀ UN CALENDARI…
Dimarts 26 de febrer
Quin dia es penja el carnestoltes? I l’enterro de la 
sardina? Posarem una mica d’ordre a les tradicions i 
festes del calendari del Carnaval.

ENS PREPAREM, 
QUE ARRIBA EL REI CARNESTOLTES
Dimecres 27 de febrer
La millor manera de rebre al rei de la festa és anar ben 
disfressats.

ATENCIÓ, EL REI JA ÉS AQUÍ!!
Dijous 28 de febrer
Ajudarem al rei carnestoltes a escriure un discurs ben 
divertit.

TOT EL QUE ÉS BO TÉ UN FINAL!
Divendres 1 de març
Acomiadarem al rei de la gresca i les disfresses amb 
un divertit berenar.

Tallers de Carnaval
Horari: de 16.30 a 18 h
A qui va dirigit: a infants de 6 a 11 anys
Preu: 15 € la setmana, places limitades
Reserva prèvia: 802 256 - biblioinfantil@e-e.ad
Lloc: Biblioteca d’Escaldes-Engordany, 
espai petits lectors

*Es recomana portar una bata o roba vella.

Col·laboren:
Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany
Esbart dansaire d’Andorra la Vella
Grup de teatre “Making o� ”

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
Àrea de Cultura, 
Comú d'Andorra la Vella, tel: 730037 
Departament  de Cultura, 
Comú d’Escaldes-Engordany, tel: 890890

DIVENDRES 1 DE MARÇ       
                                       
19 h: Penjada del Carnestoltes,
a l’av. Carlemany 64 d’Escades-Engordany, amb 
la col·laboració del grup de teatre “Making o� ”.

DISSABTE 2 DE MARÇ       
                                                
18 h: Gran Rua de Carnaval amb Concurs 
de comparses i coreogra� es 
Organitzat conjuntament per les parròquies 
d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.
Trobada a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella 
a les 17h.
Recorregut: Sortida de la plaça Guillemó - 
c/ Dr. Nequi - av. Príncep Benlloch - 
av. Meritxell - av. Carlemany - 
av. de les Escoles - c/ Prat Gran - 
c/ del Parnal - c/ Nacions Unides - 
c/ dels Veedors - Sala Prat del Roure.
En acabar hi haurà una “hamburguesada” 
popular (tiquet: 3 €), i � nal de festa a la Sala 
Prat del Roure amb una des� lada/actuació de 
les comparses que s’hagin inscrit al concurs de 
coreogra� es. 
Abans d’acabar la festa, es donaran a 
conèixer els guanyadors dels concursos 
de comparses i coreogra� es.

Premis a les millors comparses:
1r. 500 € / 2n. 350 € / 3r. 250 € / 4t. 200 €

Premis a les millors coreogra� es:
1r. 300 € / 2n. 250 € / 3r. 200 €

Premi a la comparsa familiar:
200 €


