
Gran Rua · 10 de febrer
17 h · Parc de Joan Maragall (inici i final)
 Rua, concurs de disfresses*, xocolatada, 

premis, ball i festa final
*Bases del concurs i inscripcions a www.santjust.cat del 29 de gener al 8 de febrer

Per a les categories “Individual” i “Marxosos/es”, també us podeu inscriure fins 
a la mateixa tarda de la rua, al Parc Joan Maragall

PREMIS:   1r i 2n Premi a Millor Comparsa  •  1r i 2n Premi a Millor Comparsa Escolar
Premi a Millor Grup  •  1r i 2n Premi a Millor Individual  •  4 premis als més Marxosos/es   

2018



Dimecres 7 

18 h – Espai Mas Lluí
• Taller de disfresses i màscares 
per a infants
Cal inscripció prèvia a 
info@maslluisantjust.org
Han d’anar acompanyats d’una 
persona adulta
Organitza: Associació Veïnal Mas Lluí

 

Dissabte 10 
 
17 h – Parc de Joan Maragall
• Concentració i valoració del 
jurat de les disfresses* del 
Carnaval 2018
• Animació, salutació i pregó del 
Rei Carnestoltes acompanyat 
del seu seguici
• Reportatge fotogràfic de 
l’Agrupació Fotogràfica Sant 
Just a les persones participants 
de la rua

18.30 h – Recorregut
• Rua de Carnaval* amb 
percussió de Bandandarà
Recorregut: Parc de Joan Maragall, 
c. Major, c. Verge del Pilar, c. Creu, 
c. Montserrat, c. Major i Parc de Joan 
Maragall

• Xocolatada popular, ball 
i animació, lliurament de premis 
i festa final 
*En cas de pluja, el concurs de disfresses 
i la resta d’activitats es faran al CEM La 
Bonaigua i quedaria suspesa la Gran Rua

Organitza: Ajuntament amb la col·laboració 
de Desvern Comerç i Empresa, Bandandarà, 
Comissió de Festes del Barri Nord 
i l’Associació Fotogràfica Sant Just

23 h – Casal de Joves
• Carnestolfest: Dj i festa
Organitza: Agrupació Escolta Martin 
Luther King

*Per participar en el Concurs 
de Disfresses del Carnaval 
2018 cal fer inscripció prèvia 
del 29 de gener al 8 de febrer.
Podeu consultar les bases de 
participació a 
www.santjust.cat
Per a les categories “Individual” i 
“Marxosos/es”, també us podeu 
inscriure fins a la mateixa tarda de 
la rua, al Parc Joan Maragall
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