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Així seran les festes de Carnaval a
Valldoreix
El Concurs de Disfresses de la Festa de Carnaval repartirà tres vals de 200 euros
per comprar llibres en català

Així seran les festes de Carnaval a Valldoreix | LaDinamo

Dos Carnavals a Valldoreix. Enguany, la festivitat de Carnaval al barri santcugatenc comptarà amb
els escenaris de l'Espai Garden i de l'Escola Ferran i Clua per celebrar les festes en honor del
Rei Carnestoltes que donaran pas a l'inici del període de Quaresma.
El primer dels dos Carnavals tindrà lloc el dia 21 de febrer a les 16.30 h a l'escola Ferran i Clua.
La festa, organitzada pel centre educatiu, comptarà amb un concurs de disfresses on participaran
tots els alumnes de l'escola. A més, durant la jornada també hi tindrà lloc la Xocolatada Solidària
promoguda per l'Asociación Anita que recollirà donatius per lluitar contra el càncer infantil.

Per altra banda, la festa organitzada per l'EMD de Valldoreix comptarà amb la rua, que tindrà el
mateix recorregut que es va estrenar l'any passat, per aquest diumenge 23 de febrer. L'activitat,
que donarà el tret de sortida a les 11 h des del carrer Brollador, anirà acompanyada de la música
de la banda musical La Dinamo, que animaran els participants fins a l'Espai Garden al ritme del
muntatge "Music on cycles". Una vegada allà, els Pop per Xics continuaran la festa amb el seu
espectacle "Súper herois".
Abans d'acabar la jornada, es farà el repartiment dels premis del Concurs de Disfresses de la
Festa de Carnaval, que consistiran en tres vals de 200 euros per comprar llibres en català.
Tanmateix, també es lliuraran els premis del Concurs de Carrosses de la Festa Major que es van
endur, per ordre de major a menor, l'Hípica Domenech-Dunfoy, els Marxosos del Vallès i els Veïns
del carrer Magnòlia.
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