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Més de mil infants de la vila gaudiran als seus centres escolars de la
celebració d’un Carnaval atípic

Dimarts 9 de febrer de 2021

Més d’un miler d’infants de les llars d’infants i els alumnes d’infantil i primer cicle
de primària dels centres escolars de la vila gaudiran durant aquesta setmana d’un
Carnaval atípic, que no es podrà celebrar amb les activitats previstes habitualment a
causa de la pandèmia de la COVID-19.

Així, la tradicional visita del Rei del Carnaval a les places del municipi per passar
una estona festiva amb els nens i nenes es reconvertirà en una visita que comptarà
amb animació infantil i que s’espaiarà entre el dimecres 10 i el divendres 12 de
febrer.

Així, demà dimecres els alumnes de les escoles bressol i de l’Institut Escola Sant
Esteve podran gaudir de la música de Landry el Rumbero, mentre que dijous la
disbauxa del carnaval arribarà a l’escola Mestre Pla, a l’escola Emili Carles-Tolrà i
a FEDAC Castellar, de la mà del les danses proposades per l’animador Albert Such,
i divendres serà el torn de les escoles El Sol i La Lluna, Joan Blanquer i Bonavista,
amb en Laundry les dues primeres i Albert Such la tercera.

Val a dir que totes les actuacions tindran lloc a cadascun dels centres excepte les
adreçades als infants de les escoles bressol, que es repartiran en dos torns: un a la
plaça de la Fàbrica Nova i un altre a la plaça d’El Mirador.

Sorteig de dues entrades dobles per a l’espectacle Bona gent entre les persones
que es fotografiïn amb en Toltes Papallongues

D’altra banda, davant la impossibilitat d’organitzar la Rua de Carnaval, la Regidoria
de Cultura ha fet una crida a la ciutadania a fer-se fotografies amb en Toltes
Papallongues, que aquests dies està instal·lat al vestíbul de l’Auditori Municipal
Miquel Pont.

Entre totes les persones es disfressin i participin de la proposta penjant les seves
fotos amb el Rei del Carnaval a Instagram, se sortejaran dues entrades dobles per a
l’espectacle Bona gent, de Quim Masferrer, que tindrà lloc a l’Auditori el divendres
19 de març.

Per poder optar al sorteig, caldrà penjar les imatges amb l’etiqueta
#toltespapallongues i seguir el compte @auditoricastellar.
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El termini de participació finalitzarà el diumenge 21 de febrer, mentre que les
persones guanyadores de les entrades es donaran a conèixer al compte d’Instagram
@auditoricastellar el dimecres 24 de febrer.
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