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El Rei del Carnaval, envoltat de persones al final de la Rua.

Un total de 9 comparses i 850 persones van participar dissabte a la
Rua de Carnaval de Castellar del Vallès

Dilluns 27 de febrer de 2017
Programes| Carnaval 2017

Unes 850 persones van recórrer dissabte a la tarda els carrers de Castellar del Vallès
formant part d’alguna de les 9 comparses que enguany van participar a la Rua de
Carnaval de la vila.

A causa del tancament del carrer Major, que durant tot el dia va esdevenir zona de
vianants amb motiu de la proposta “Aeroport internacional”, la comitiva va seguir
un itinerari diferent a l’habitual, tot i que la sortida es va mantenir al carrer de
Portugal i l’arribada a l’Espai Tolrà. Va ser en aquest espai on el Rei del Carnaval
va donar a conèixer els noms de les cinc colles guanyadores del concurs de
carrosses i comparses, que van rebre 300 euros cadascuna: “Zumberes de Castellar”,
“Els ocellots del Sol i La Lluna”, “Quina gresca amb la vespa”, de l’AMPA de
l’escola La Immaculada, “Els caçafantasmes”, de l’AMPA de l’Escola Mestre Pla, i
“Els dolços del Joan Blanquer”. Per a la concessió dels premis, com d’altres anys, el
jurat va valorar, entre d’altres aspectes, l’originalitat del tema, la confecció de la
carrossa (disseny, il·luminació i música), el vestuari i maquillatge de la comparsa, la
coreografia i l’animació.

A banda de les guardonades, durant la Rua es va poder veure desfilar les colles
“Emili, càmera, acció”, “La sushiteka”, “Els Trolls del Sant Esteve” i “Castellar
Jove”.

Un cop finalitzat el lliurament de premis, la festa va continuar amb la 30a truitada
popular que cada any porta a terme Colònies i Esplai Xiribec amb els ous que es
recullen durant la Rua. En aquesta edició, es van recollir un total de 949 ous i es van
repartir 800 racions de truita.

Molt públic a les festes a l’Espai Tolrà i al carrer Major

El cap de setmana carnavalesc va començar la tarda de divendres 24 de febrer, ja
que les tres festes previstes al matí per als infants de les llars d’infants i de 1r cicle
d’educació primària es van haver de suspendre a causa de la pluja. A la tarda, però,
sí que es va poder gaudir, tot i que amb un canvi d’ubicació de la plaça d’El
Mirador a l’Espai Tolrà, de la festa familiar que incloïa l’actuació de Bufanúvols i
l’arribada del Rei Carnestoltes, que va comptar amb uns 400 assistents.
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El mateix divendres, però a partir de les 22 hores, prop d’un centenar de persones es
van reunir a la Sala Blava de l’Espai Tolrà per gaudir de la Nit de Festa Carnavalera
organitzada pels Deejays del Revés.

D’altra banda, durant tot el dissabte, el carrer Major va ser un “Aeroport
internacional” en la proposta organitzada per més de 140 persones, entre botiguers,
voluntaris i veïnat de la zona. Així, entre d’altres propostes, s’hi van poder veure
maquetes d’avions, la més gran de les quals feia 13 metres de llarg i 3 d’alçada, hi
havia hostesses i pilots, i també controls de seguretat.

Cal anomenar també el Ball de Disfresses que els Amics del Ball de Saló van
organitzar diumenge 26 febrer a la Sala Blava de l’Espai Tolrà, el mateix escenari
on l’Associació Pas de Ball ha programat un ball especial de Carnestoltes amb el
duet Camelot el proper dissabte, 4 de març, a les 22.30 h.

Val a dir que el Carnaval 2017 va començar a escalfar motors el 18 de febrer, amb
un tast de botifarra d’ou, sushi català i cervesa artesana que va organitzar Cárnicas
Merche.
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