Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

La Rua i el Judici del Carnestoltes clouen el Carnaval a
Mollet
Aquest cap de setmana, Mollet ha viscut els principals actes del Carnaval
a la ciutat, amb un gran èxit de participació ciutadana.
Dissabte al migdia, el Mercat Municipal va celebrar el Carnaval amb la
tradicional visita del Carnestoltes. L’Associació de Paradistes va sortejar dos
caps de setmana a Port Aventura; d’una banda entre els 70 nens i nenes que
van participar en el concurs de dibuixos (la guanyadora va ser Paula Garcia
Madrid), i de l’altra, entre tots els tiquets de compra del dia (la guanyadora va
ser Maria Jesús Rodríguez, entre 300 tiquets).
Diumenge al migdia, el parc de les Pruneres es va acollir el ball de disfresses
infantil amb la participació de centenars de famílies que van gaudir del bon
temps i de la disbauxa del Rei Carnestoltes. A la tarda, la rua de Carnaval va
comptar amb la participació de 14 comparses que van desfilar durant tota la
tarda per les principals vies de la ciutat.
Un any més, la comparsa de l'Associació de Veïns de Santa Rosa, amb la
disfressa “Pirates Fantasma”, es va endur el Premi Viena a la Millor Comparsa
Local, valorat en 800 euros. El Premi So i Llum JC per a la Millor Comparsa de
Fora de la Ciutat (800 €) va ser per al Grup Endansa, de Montcada, amb el
tema "The last greeen planet”. Enguany, a més, la Rua estrenava un nou premi:
el Premi Mobles Chacón a la Millor Comparsa Juvenil (300 euros), que va ser
per a l’AMPA de La Salle Montcada, amb la disfressa de “Soldats Napoleó”.
En acabar la rua, la companyia local Carnamolles va escenificar l'espectacle
del judici i la crema del Carnestoltes, a la plaça de Pau Casals, en el qual hi
van participar tots els personatges que formen part del seguici del Carnestoltes
i dels Poders Fàctics. L’espectacle va comptar amb la música en directe de la
Mollet Jazz Band de l’Escola Municipal de Música que, amb la col·laboració del
Grup de Tambors del Centro Cultural Aragonés de Mollet, va estrenar la cançó
“Que cremi, que cremi!”, en el darrer acte de l’espectacle.
La crema del Carnestoltes simbolitza el final de les celebracions del Carnaval,
que s'acomiada fins a l'any vinent.
Adjuntem fotografies de les comparses guanyadores.

Mollet del Vallès, 3 de març de 2014

Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 571 95 00 /ext. 9573
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

