
FULL D’INSCRIPCIÓ CARNESTOLTES MOIÀ 2015

Nom de la Comparsa:

Nom i cognoms del Representant:

Telèfon de contacte:

E-mail de contacte:

Núm aprox. de participants:

Vehicle a la Rua:

Música a la Rua:

Sopar:

SI
SI
SI NO

NO

NO

                                 NOTES D’INTERÈS:
-- Per poder participar a la Rua cal inscriure’s amb la butlleta adjunta a
qualsevol d’aquests llocs: Ajuntament de Moià, Can Carner (vespres), o
mitjançant el formulari que trobareu al web de l’Ajuntament
(www.moia.cat)

-- Data límit per les inscripcions: Dilluns 16 de febrer. Les inscripcions fora
de termini s’incorporaran a la Rua segons el criteri que estableixi
l’organització.

-- Sigueu puntuals. La Rua començarà a l’hora indicada.

-- No aparqueu els cotxes als carrers del recorregut i seguiu les indicacions
de la Policia Local o els membres de l’organització.

-- Reunió prèvia: Dimarts 17 de febrer a les 21:00 hores a Can Carner per
assignar l’ordre de sortida a la Rua. En cas de no poder assistir a la reunió,
els grups hauran d’incorporar-se segons les directrius de l’organització.

-- Per obtenir el tiquet del sopar  (entrepà i beguda)  caldrà reservar-los
al moment de la inscripció. No és obligatori.

-- En cas de pluja la Rua es posposarà al dissabte següent. No així la
festa i la botifarrada que se celebrarà igualment. En cas de pluja el
dissabte següent la Rua se suspendrà definitivament.
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HORARIS RUA CARNESTOLTES 2015

16:30 h. Recollida del número d’ordre dels participants.
(Plaça Catalunya)

17:30 h. Concentració de carrosses i comparses al carrer
Nazari Alibés i carrers adjacents.

18:30 h. Inici de la Rua.

22:00 h. Final de la Rua i concentració de carrosses. Carrer
Feliu Comadran, davant Piscina Municipal.

ITINERARI DE LA RUA

Sortida: carrer Nazari Alibés, Avinguda de la Vila, Sant
Antoni, Plaça Major, Forn, Sant Sebastià, Sant Josep, Jacint
Vilardell, Tosca. Segona volta: Sant Antoni, Plaça Major,
Forn, Sant Sebastià, Sant Josep, Jacint Vilardell, Tosca i
Avinguda de la Vila (baixada).

Aparcament per les carrosses al carrer Feliu Comadran i
adjacents (zona piscina municipal). Els participants s’hauran
de dirigir a peu cap a l’Espai Cultural «Les Faixes» (ctra. de
Manresa on hi haurà el sopar  i la festa).

ES PREGA UNA ACTITUD CÍVICA I RESPONSABLE A TOTS
ELS PARTICIPANTS

L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET D’ALTERAR EL PRESENT
PROGRAMA SI LES CAUSES AIXÍ HO JUSTIFIQUEN.

CARNESTOLTES MOIÀ 2015

Dissabte, 14 de febrer, a les 5 de la tarda
CARNESTOLTES INFANTIL

CERCAVILA DE DISFRESSES pels carrers del poble.
Recorregut: Plaça Major, Joies, Pl. Sant Sebastià, Sant Sebastià,
Sant Josep, Pl. Colom, Comerç, Sant Antoni i final a la Plaça Major.

En acabar la CERCAVILA, animació i berenar de coca i xocolata
desfeta pels nens i nenes que vinguin disfressats.

-- En cas de pluja la festa es farà a l’Espai Cultural Les Faixes

Dissabte, 21 de febrer, a 2/4 de 7 del vespre
Amb sortida al carrer Nazari Alibés

RUA DE CARNESTOLTES, que serà jutjada per un jurat savi ,

expert i del tot incorruptible (però, que si cal, acceptaria algun
«sobre») que atorgarà premis (del tot simbòlics i honorífics) a les
«millors» carrosses i comparses. La Rua acabarà amb una
concentració de carrosses davant de la piscina municipal.

A les 10 del vespre, a l’Espai Cultural «Les Faixes»

SOPAR POPULAR DE CARNESTOLTES

A continuació:

GRAN FESTA DE CARNESTOLTES
Amb gresca, música  i xerinola en honor d’en Carnestoltes XXIII.


