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CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Del 6 al 17 de febrer



La teva comparsa virtual

Participa al Carnaval de forma virtual.  

Enregistra un vídeo de 15 segons amb la teva 

disfressa a ritme d’una cançó i puja’l a les xarxes 

socials amb el hastag #CarnavalCornella2021

DISSABTE 6 DE FEBRER

Crida i consignes
Facebook i Instagram:  
@CulturaCornellà @queferacornella 
• A partir de les 10 h
Vídeo del Secretari del 
Rei Carnestoltes fent una 
crida a la ciutadania perquè 
estiguin atents: el Carnaval 
és a punt d’arribar!

DEL DIUMENGE 7  

AL DIJOUS 11  
DE FEBRER

Directrius del  

Rei Carnestoltes
Facebook i Instagram:  

@CulturaCornellà @queferacornella 

• A partir de les 16 h

DIMECRES 10 DE FEBRER

Arribada i pregó 
Instagram: @CulturaCornellà 
@queferacornella @museupalaumercader 
• A les 20 h
Vídeo del Rei Carnestoltes fent el 
pregó d’arribada a Cornellà.

11 DE FEBRER  
(DIJOUS GRAS)

Rua motoritzada  
d’arribada del  
Rei Carnestoltes
De 12.15 a 13.15 h, per la Zona Sud
De 16.15 a 17.15 h, per la Zona Nord
Una petita rua amb la carrossa del Carnestoltes recorrerà la ciutat perquè tothom pugui veure el Rei Carnestoltes i els seus emissaris.

DISSABTE  
13 DE FEBRER

Rua motoritzada  

del Carnaval 
De 17 a 20 h, recorregut en  

camions per tota la ciutat 

• En streaming per Facebook  

i Instagram: @CulturaCornellà

El Rei Carnestoltes i la seva comitiva 

representaran amb humor i sarcasme 

algunes de les situacions més ‘top’ del 

confinament… fins i tot, hi trobarem 

els emissaris més ‘millennials’… 

No us ho podeu perdre!

DIUMENGE 14 DE FEBRER 

Rua infantil motoritzada 
amb la Xaranga Sarau

D’11.30 a 13.30 h, per tota la ciutat
Carnaval per als infants amb tres camions 
que recorreran la ciutat amb el Rei 
Carnestoltes i el ritme de la Xaranga Sarau.

17 DE FEBRER  

(DIMECRES DE CENDRA)

Judici al Rei Carnestoltes  

i comiat del Carnaval 

Facebook i Instagram:  

@CulturaCornellà @queferacornella   

• A partir de les 18 h

El Rei Carnestoltes llegirà seu  

testament i s’acomiadarà  

de Cornellà.

DIUMENGE 14 DE FEBRER 

Taller online:  
Mascaretes disfressades
Facebook i Instagram:  
@museupalaumercader
A partir d’una mascareta i diferents 
materials, deixa anar la teva imaginació.

NOTA:
Els recorreguts de les rues els trobarem a  

https://www.cornella.cat/ca/ 

viure-a-cornella/cornella-humana/

cultura/cultura-popular/carnestoltes 




