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Aquest cap de setmana arriba el Carnaval
de Castelló d’Empúries i Empuriabrava

El consistori programa
fins a quatre
desfilades i prop d’una
desena d’activitats
musicals

gina següent).
DESFILADA INFANTIL. Serà dissabte, 9 de març, a les 16 h. I també
anirà acompanyada del grup Tramuntakada. En aquest cas, el recorregut serà per a l’avinguda Pau
Casals, carrer Santa Clara, el Rentador i la sala polivalent. Un cop
acabada la rua infantil hi haurà animació amb el grup Xiula a la sala
polivalent i xocolatada popular per
a tota la mainada que vagi disfressada.

Redacció l castelló d’empúries

E

l Carnaval no s’atura!
Aquest cap de setmana
la festa grossa és a Castelló d’Empúries i Empuriabrava. El consistori ha programat
tres dies d’activitats per celebrar
la festa de la rauxa i la disbauxa al
municipi. Fonts de l’Ajuntament
destaquen que aquesta festa s’ha
«convertit en una de les més participatives del calendari anual, el
carnaval cada any creix més en
nombre d’assistents, d’espectadors i en qualitat». Afegeixen que
enguany hi haurà «diversió assegurada» amb les actuacions, balls
i les quatre desfilades de carrosses i comparses.
DESFILADA NOCTURNA. El tret
de sortida de la celebració serà divendres, 8 de març, amb la desfilada nocturna de carrosses i comparses. L’obertura de la rua anirà a càrrec del grup de percussió
Tramuntakada. I el recorregut serà: sortida des de Sant Mori, passant per l’avinguda Carles Fages
de Climent i arribada a l’envelat de
la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava. L’hora de concentració
de les carrosses és a les 21 h i la
desfilada començarà a les 21.30
h. (La informació musical, a la pà-
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Daniel Dieme i Valeria Sofia Ordoñez, guanyadors del concurs
escolar del cartell de Carnestoltes de Castelló d’Empúries
Com cada edició, l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries-Empuriabrava organitza un concurs
estudiantil per dissenyar el
cartell del Carnaval. Enguany
els guanyadors del concurs de
dibuix pel cartell de Carnaval
2019 han estat Daniel Dieme
Font de 1r A de l’INS Castelló i
Valeria Sofia Ordoñez Urdaneta de 1r de l’INS Empuriabrava.
Les il·lustracions es poden veure a la programació de les activitats i també als cartells repartits per la comarca.

SEGONA DESFILADA NOCTURNA.
A les 22 h es tornarà a fer la rua
de nit de carrosses i comparses.
El recorregut serà carrer Figueres,
avinguda Pau Casals i carrer Santa
Clara. La festa continuarà a la sala
polivalent a partir de les 23.30 h.
DINAR DE CARNAVAL. El diumenge també hi haurà desfilada
diürna, en aquesta ocasió, amb
l’acompanyament de La banda de
percussió dels Senyors del Foc. El
recorregut serà des de l’envelat de
la plaça de les Palmeres del Club
Nàutic, passant per l’avinguda
Carles Fages de Climent i acabant
al sector de Sant Mori. La desfilada
serà a les 12 h. Un cop acabada, hi
haurà el tradicional dinar de carnaval per a totes les colles i comparses participants. El preu és de 6 euros per a la mainada i 10 els adults.
En aquesta activitat hi col·labora
la Fundació Oncolliga Girona. Un
cop acabat el dinar hi haurà el lliurament de premis a les carrosses i
comparses guanyadores a la mateixa sala polivalent.
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La festa ve farcida de música amb
Tremendos o Orquestra Mitjanit, entre altres
Hi haurà actuacions
musicals cada dia a
diferents espais del
municipi i durant les
desfilades

la festa clourà
el diumenge amb
el lliurament de
premis i música
disco a la sala
polivalent

Redacció l castelló d’empúries

L

a programació del Carnaval 2019 de Castelló d’Empúries ve farcida d’actuacions musicals amb grups
de renom i també grups locals.
Com hem dit anteriorment, la celebració es repartirà en tres dies:
8,9 i 10 de març.
A L’ENVELAT. El divendres, 8 de
març, després de la desfilada nocturna hi haurà festa de Canestoltes a l’envelat de la plaça de les
Palmeres del Club Nàutic d’Empuriabrava. En total actuaran tres
grups. Els primers a pujar a l’escenari seran The Jukebox a les 23.30
h, seguits de Tremendos, un grup

L’entrada a la festa de Carnestoltes és gratuïta
musical que es descriu a ell mateix com una formació musical
de «versions formada per sis músics enèrgics i experimentats que
des de 1993 la filosofia és ben clara: rock’n’roll i festa, molta festa».
Clourà la primera nit de Carnestoltes Punxadiscos a partir de les
3.30 h de la matinada.

À.REYNAL

A LA SALA POLIVALENT. També després de la desfilada nocturna del dissabte, hi haurà festa a la
sala polivalent de Castelló d’Empúries, organitzada per a l’Ajuntament i amb la col·laboració de la
Comissió de Festes del Municipi.
Aquest serà el dia amb la programació musical més potent, ja que

encetarà la nit el grup Wasa Corporation a les 23.30 h. Aquesta
formació explica que, en les més
de dues hores d’espectacle, proposen «una fórmula non-stop de
remixos impossibles, curosament
enllaçats i amb combinacions sorprenents i divertides». El seu repertori és del més variat: des de

les cançons més emblemàtiques
de la Movida Madrileña, passant
per Los Secretos, M-Clan o Duncan Dhu; recordant l’època daurada del rock català a ritme de Sopa
de Cabra, els Pets o Sau, entre altres. El grup ofereix, a banda de les
versions, una posada en escena,
inspirada en un viatge universal
que transformen en música.
Un cop acabat aquest espectacle
musical, serà el torn de l’Orquestra
Mitjanit, que actuarà a partir de les
2 h. Aquest és un dels grups més
importants de versions del panorama català actual, ja que s’han
convertit «en els últims anys en un
referent de les festes majors que
aposten per una programació moderna, participativa, popular, intel·
ligent i catalana». Un cop acabat
el concert de dues hores de l’Orquestra Mitjanit serà el torn de Radio Cassette Night, que pujaran a
l’escenari a partir de les 4 h i que
ofereixen una sessió musical amb
èxits dels 80 i els 90 però també
alguns del segle XXI. A la cabina hi
trobareu Josep Serra i Carles Pujol.

