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ELS CARNAVALS CRISTINENCS 
Fa uns anys que la nostra terra ha vist brotar ufanosos els seus Carnavals enyorats, 

segats per aquells tristos designis i privacions en què vivia Catalunya. 

Nosaltres, com tants països, volíem oblidar uns dies els nostres quotidians proble-
mes i llançar-nos al carrer, buscant arreu aquella sana alegria, que tant necessitem 
els humans. 

Santa Cristina d'Aro, l'encisera vila d e  les quatre claus, l'any 1982 també va des-
pertar del seu obligat somni, presentant la seva primera carrossa, i organitzant-se el 
Carnaval, es donà un toc de  joia al nostre poble volgut. 

De totes les rodalies, era coneguda la magnificència d e  la Cavalcada de  Reis, 
amb les seves artístiques carrosses i la bellesa d e  la vestimenta dels seus partici-
pants. Però un any, els organitzadors que tenien al seu càrrec el Rei Melcior, no sa-
bien com tapar el tractor que la remolcava i a un membre de  la colla se li va ocórrer 
que podien camuflar-la com una màquina d e  tren. 

Així ho feren i aquella imitació, feta amb fullola del tren de  Sant Feliu, va ésser 
llargament aplaudida per la tant nodrida concurrència que té Santa Cristina, per la 
cavalcada d e  Reis. 

Després de  Reis, ja es pensava amb el Carnaval proper i la colla cristinenca, es 
trencava el c ap  pensant fer una carrossa i pensaren: si hem fet una màquina de  tren, 
també farem els seus vagons. 

Sacrificaren hores, de  treball, de  son, fins acabar la tasca i aquell tren de  fusta es 
disposava per entrar al Carnaval de  Platja d'Aro i en batejar-lo li posaren l'encertat 
nom d" 'ENYORANÇA".  

La nostra vall, recordava el seu tren petit, l'enyorava i aquella carrossa era com un 
homenatge a aquell estimat desaparegut i amb tot això, nasqué una Colla que en-
cara avui dia és unida i a qui li donaren el nom d e  Merlots. 

El tren d e  fusta desfilà airós per Platja d'Aro, amb les seves pageses, el revisor, 
aquelles dues noies que abans en dèiem de  la vida, el nen amb el cercle de  fusta, 
les nenes amb trenes i el Mossèn sermonejant aquelles senyores ufanoses i un xic es-
cotades. 

El jurat, decidit, li donà el premi primer, restant, per aquest motiu satisfeta la nostra 
vila, puix era la seva primera participació a un ja acreditat Carnaval i tenia el pri-
mer guardó. 
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EL CARRIL DE SANT FELIU 
Un carril molt petitiu 
n'és e l  tren d e  Sant Feliu; 
n o  és com e l  d ' O l o t  
que marxa quan vol 
i arriba quan pot, 
ni com e l  d e  Palamós 
que camina com un IJOS. 
Tant si plou, com si fa sol 
marxa ben p le i ben sol 
i tot xoliu, xoliu 
surt e l  carril d e  Sant Feliu. 
M é s  amunt d e l  Matadero  
trobarem l 'Apeadero 
i des d e  dal t  d e l  vagó  
podrem contemplar S'Agaró. 
Encara que n o  h i  vulgui coura 
passarem p e l  pont  d e  Ridaura 
i tot corrin com un carro 
¡a  som a Castell d 'Aro 
i com aquell  que camina 
¡ a  hem arribat a Santa Cristina 
i tot pitant, pitant 

¡a  hem arribat o la Font Picant, 
i a m b  aquella gran fumera 
¡ a  hem arribat a Llagostera. 
Quan vegis un p a l  clret 
i a l  c a p  cie munt un reto/et 
és senyal que som a Esc/et, 
i una estació més enllà 
¡ a  hem arribat a Cassà. 
Encara que porti retrocés 
passarem p e r  Llebrés. 
A l  temps d e  menjar tres pastilles 
¡ a  hem arribat a Llambilles. 
Quan se comença a fer tort 
s'atura a Quar t  
i després d'una estoneta 
¡ a  hem arribat a la Creueta 
i després d'una llarga estona 
¡o hem arribat o Girona. 
A l'hora d e  la  tornada 
g i ra  a l  revés la rondalla 
i a q u í  a c a b o  el conte xoliu 
d e l  carril d e  Sant Feliu. 

(Poesia popular) 



Aquell tren, igual que  féu el seu original, volia fer el seu darrer viatge i sortint d e  f'. la llavors ruïnosa estació, es presentà, fora d e  concurs, a les Festes d e  Primavera d e  
Palafrugell. 

El temps passa d e  pressa i sense pensar jo ens trobem als environs del 1 9 8 3  i 
aquesta v e g a d a  els Merlots es decidiren per la construcció d'un vaixell corsari. 
Aquest era una magnífica carrossa d e  dimensions considerables i a m b  una quantitat 
d e  detalls dignes d'elogi,  presentant-la també al Carnaval d e  Platja d'Aro, on varen 
donar-li el quart lloc. 

En sortir el vaixell d e  Santa Cristina "El Temerari", així s'anomenava, el cel era gri-
sós, gai rebé tirant al plom, amenaçant tempesta. 

Les carrosses anaven lentament desfilant i ja les primeres volves d e  neu queien so-
bre la concurrència, però el "Temerari", com tot vaixell valent, navegava desafiant la 
nevada i en ésser enfront del jurat, ja tenia ben blanca la coberta i les seves grisen-
ques veles, espurnejades d e  blanquíssima neu. 

Igual que  el seu antecessor, el tren, féu una darrera singladura a les Festes d e  Pri-
mavera, d e  Palafrugell, i també restà ancorat al bell mig del Passeig d e  Sant Feliu, 
donant  una nota a unes Festes marineres que va organitzar la nostra ciutat veïna. 

En arribar l 'any l 9 8 4 ,  els Merlots feren una altra carrossa, "Els Barrufets" que era 
vistosa i alegre com els personatges simpàtics d'aquest conte i aprofitant que Sant 
Feliu obr ia el seu Primer Carnaval,  desfilà a aquella ciutat, on se li donà el cinquè 
lloc i aquell any els Merlots no acudiren al Carnaval d e  Platja d'Aro. 

Varen anar  passant els dies i arribàrem a l'any 1 9 8 5  i els Merlots feren una d e  
les seves més belles carrosses: un autobús anglès que posaren per nom "MERLOT'S 
BUSH COMPANY" ,  presentant-se a Sant Feliu donant-li, injustament, el setè lloc. 

Un bon xic desil.lusionats presentaren al Carnaval d e  Platja d 'Aro el bellíssim vehi-
cle com a carrossa comercial, que obtingué el primer premi i seguidament guanyà 
el segon premi, com a carrossa general. 

El temps fa via i ja els MERLOTS pensaven el que farien l'any 1 9 8 6  i es deien: la
nostra vila és completa, com a vall que  és, té muntanyes que l'envolten, assolellades 
platges i també la creua un riu el cabalós RIDAURA. 

Així nasqué el "RIDAURA'S BOAT C O M P A N Y "  (Mississipí), una peça que causava 
disgust desmuntar, ja que  foren cuidats a m b  amor  tota mena d e  detalls, premiada a 
Sant Feliu a m b  el premi primer i a Platja d 'Aro a m b  el segon. 

A Sant Feliu fou molt polèmica, puix cert setmanari ganxó, va llançar paraules que 
no foren grates als MERLOTS qui l 'obligaren a rectificar públicament. 
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Aquest mateix any de  1986, una nova colla animava els Carnavals cristinencs i 
s'anomenaren "Els Caganers Alegres". Aquesta colla d e  gent més tendra, fou ajuda-
d a  pels pares dels vailets i féu la seva primera peça "La Diligència de  l'Oest" que 
fou molt aplaudida: ja es tenia un altre grà de  sorra que Santa Cristina aportava al 
Carnaval. 

Passen els dies i pels volts de  Nada l  ja es comença a tenir algun canvi d'impres-
sió i sense adonar-nos-en ja estem de  ple a l'any 1987. 

"Els Caganers Alegres", desitjosos de  continuar amb la jo tradició cristinenca, fe-
ren el seu "AUTOBUS ESCOLAR" amb un encert considerable, jo que era falaguer, 
que una altra colla més jove, engruixís una tasca que ¡a la nostra vila havia co-
mençat. 

" M A M M A  POOR!!! (Castell fantasmd). 

La meva pobra opinió és que aquesta carrossa era la més perfecta d e  totes les 
que els MERLOTS feren; era un castell d e  misteri, amb una terrorífica il.luminació 
que res feia envejar als castells ,del Comte Dràcula, que el cinema americà ens ha 
anat oferint al llarg dels anys. 

El vestuari pot ésser que no era molt apropiat, feia massa por, ja que recordo que 
la gent menuda fugia esparverada, castell fantasmagòric, espectres, música que feia 
posar de  punta els cabells d'aquells que per sort en tenien, però malgrat tot, Santa 
Cristina estava en cartell, amb el 3r. premi a Platja d'Aro i el setè lloc a Sant Feliu. 

Aquest mateix any de  1987  un primer premi a Platja d'Aro l'obtingué la Col la 
Cristinenca amb la bella comparsa "EN P INOTXO l LA GRILLADA". 

El colorit del vestuari, la gràcia del moviment i el nombre d e  participants, feren 
que els jurats d e  Platja d'Aro li concedissin el seu vot primer. Una altra vegada el 
nom de  Santa Cristina era llançat als quatre vents, tres colles del poble participaren 
als Carnavals d e  1987. 

Les fulles del calendari van caient sense parar, l'estiu passa com un festiu llampec 
i en un obrir i tancar d'ulls arriba la dolça tardor i els cristinencs solament pensem 
en bolets, retxos i pinatells, rovellons i soques, però quan comencen a groguejar 
els pollancres i els roures, jo ens donem compte que s'atança un any novell, el 
1988.  

La colla dels joves aquell any féu un grup que anomenaren "TUTANK C A N N O N "  
(enterrament del Faraó). Jo  crec que el veritable enterrament de  tant discutit personat-
g e  de  l'antic Egipte, no va tenir la magnificència que els joves d e  Santa Cristina po-
saren en escena, après del bon gust del vestuari dels components d e  la carrossa, 

EL CANT DEL TEMERARI 
Arnb els rneus dotze  canons, 
inflada rna blanca vela 
desafio rnor i terra 
d e  tots aquests environs 
sempre arnb rna negra bandera 
arnb signe d e  calavera. 
Al divisar-me en la llosa 
que  hi ha a l'enfront del Ridaura, 
corrent d e  rnala manera, 
la gent  d e  la Vall corria 
c a p  a la Torre Seguera. 
Allò semblava un calvari 
sentint-se per tot arreu 
¡ ¡a fonde¡a El Temerari l 
Tota aquella gent  d e  pau, 
d e  la vora del Ridaura, 
anaven a Con Riernbau, 
dins d e  so torre oltonera 
rnoleïnt aquella nau 
i a na sa negra bandera. 
Conegut sóc pel  rnón 
per pirata i per corsari, 
i al sentir cridar el rneu norn 
sentiu rnurrnurar a tothom 
¡¡a ha arribat El Temerari! 
La plana d e  la Vall d'Aro 
té rnasos plens d e  doblons, 
bons pebrots i carbassons 
això no ho hern d e  negar-ho, 
bones síndries i melons 
panses, figues i ametllons 
per això sempre rn 'hi paro. 
Igual que  en Gifré el Pilós, 
que  no era d e  Pa/arnós, 
sinó arnie d e  la Vall d'Aro, 
horne d'honors merescut 
per tots els nostres contorns. 
Jo, anant fent tronar canons, 
del C a p  d e  Creus al Besós, 
(de sobres és conegut) 
tarnbé he guanyat per blasons 
els sabres cie rnon escut. 
Aquest escut que  és tant rneu, 
diu que  ¡a l'han copiat 
els d'una vila veïna 
que  se'n diu Santa Cristina. 
Això sí, l'han rnig canviat, 
desconeixedors cie naus, 
en lloc d e  sabres n'hi ha claus. 
Jo sóc un aparegut 
que  ha volgut tornar a la terra 
que  ¡o li feia la guerra 
i que  ern va copiar l'escut. 
Aro sóc aquella nau 
que  navega en so d e  pau, 
vinc d'una vila veïna 
d e  norn té, Santa Cristina. 
Al rnig d e  carnps he nascut 
i faig honor als blasons 
dels sobres d e  rnon escut. 

JOSEP CA/'v1ÚS l CO/'v1AS 



juntament a m b  el marcat esplendor d e  la mateixa, féu que  dos jurats la premiessin; 
el 3r. premi a Sant Feliu i el 3r. també a Platja d'Aro. 

Però aquell mateix any, els MERLOTS  varen pensar que  feia temps que  seguien 
una mateixa línia i efectivament aquesta era sempre pensant a m b  el passat, fent re-
produccions o temes que  ens recordaven l'ahir i aquell any  decidiren fer una carros-
sa i acompanyaments i música actuals dignes del B roadway  Neoyorkí, salpique¡a-
des d'escenes del màgic  món del cabaret, que  anomenaren "MERLOT'S STAR" (estel 
d e  miralls". 

Aquesta carrossa era impressionant, lluint la seva lluminositat en la Rua guixolenca 
d e  la nit carnavalesca. L'espectacular carrossa; la gran il.luminació, l 'encertada ves-
timenta, l'harmonia dels estudiats moviments, varen fer aplaudir un jurat que  efusiva-
ment li va donar  el seu premi primer. 

També veié Platja d'Aro, per primera vegada,  desfilar una carrossa, creac ió  feta 
a m b  gran cura per mans enamorades, i aquell moviment d e  llum i v ida els va  deci-
dir a donar-li el seu Premi Primer. 

"Una colla d e  gats" era el que  la "Colla Cristinenca" aportava al  Carnava l  i una 
gran quantitat d e  bells felins envaïen les vies que  seguia la comitiva, llançant arreu 
la seva sana alegria. 

L'agulla del temps va marcant les hores, els dies van passant, comencen a bufar 
les primeres tramuntanes i ja un nou any  ens espera, el 1989 .  

Els MERLOTS  en veure que  havia resultat la seva nova línia, presentà a l  Carnava l  
el seu "BEC D'OR" (l'ocell). L'ocell en moviment, la magnif icència del seu vestuari, el 
seu encertat colorit, l'harmonia dels moviments d e  la comparsa, sempre al  ritme d e  
la seva música, varen fer lograr el primer premi per Platja d 'Aro i el segon per a 
Sant Feliu. 

L'altra colla, "Els caganers alegres" presentava la seva carrossa "Homes d e  Cro-
manyó" que  ens féu pensar en remotes èpoques i a m b  aquelles persones que  vivien 
rodejades d'animals i feres i fou premiada també a Platja d 'Aro a m b  el premi tercer, 
ben merescut, ja que  ca l ia  valorar el treball i les hores ded i cades  a la seva organit-
z a c i ó  i construcció. 

Una  altra vegada  la nostra vila somreia, tenia una nova victòria. 

Fent un gran salt d e  trampolí, ens submergim ja, dins les victorioses a igües d e  
l'any 1990 .  

La colla jove, féu aquest any, una bella carrossa a m b  un nom curull d e  poes ia "LA 
MISTERIOSA LLUM DE LA VALL". La nostra vall, formosa, part d'aquesta Cata lunya 
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misteriosa, tan mentada pels medis televisius, va ésser representada per un canelo-
bre allumat, tot l'encís d e  la nostra vila volguda i la seva lluminositat i bellesa, que 
fou premiada amb una marcada menció honorífica. 

l els MERLOTS, desitjosos, com sempre, d e  quedar en bon lloc, acudien al Carna-
val guixolenc amb  la seva creació meravellosa, " l ADY  CHAPEAU "  (L'Aranya). Aques-
ta, era una harmonia d e  llum i color, i el bros i barret d e  l'aranya, en ple moviment, 
era aplaudit pel públic amb  gran entusiasme, demostrat pels resultats obtinguts: l r. 
premi Sant Feliu d e  Guíxols, l r. premi Carnaval  Platja d 'Aro i, per primera vegada,
l r. premi a la capital d e  la Garrotxa (Olot); unes llargues jornades d e  treball i sacri-
ficis, es veia recompensat.

El Carnaval  d e  Santa Cristina i la seva desfilada, té una gran participació; pot és-
ser que  no és el més florit, però és la c loenda dels Carnavals d e  les rodalies i és el 
més aplaudit i concorregut. 

Venen carrosses i comparses d e  Sant Feliu, d e  Platja d'Aro, Palamós, Calonge, 
Sant Antoni, Cassà  d e  la Selva, etc. A,Santa Cristina no hi ha primers ni tercers pre-
mis, és una vila que  obre les portes a tothom a m b  franca acol l ida i els dóna  desinte-
ressadament, la més bella ofrena, L'AMISTAT. 

Els MERLOTS d e  Santa Cristina, "ELS PIPAS" d e  Platja d 'Aro i TITOTS d'Olot, han 
decidit agermanar-se pel que respecta a aquestes festes, puix units volen intentar que 
els seus Carnavals es vagin superant. Han  d e  fer tot el possible que sfguin uns bells 
dies, que l'alegria regni a les llars, puix queda  un llarg camí a m b  dissorts i proble-
mes, alegries i contratemps, a més d'intentar el començar a suavitzar els d'aquest 
any que tot just a ixeca el cap.  

¿ O u è  ens depara l'any 1 9 9  l ?  Alguna sorpresa ens donaran les colles cristinen-
qtJes ja en plena activitat. Jo  humilment els demano que facin com sempre, intentar 
enaltir el nom del nostre poble, aquesta vila que encara que alguns no hi han nascut 
dins d'ella, l'hem après a estimar. 

JOSEP  C A M Ú S  i C O M A S  

- - - - - - -
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SALUDA DE 
''ELS TITOTS'' 

EN MOTIU DEL 
X ANIVERSARI 
DEL CARNAVAL 

CRISTINENC 

Des d'Olot, la Penya Carnavalesca "Els Titots" volem felicitar 
ben sincerament "Els Merlots" i el CREC amb motiu de la celebra-
ció del vostre l 0è. aniversari. 

Pels "Titots" -que tot just fa un any vam néixer- aquest és, 
clarament, un exemple a seguir: fer persistir al llarg del temps, tot 
un conjunt de persones, un mateix objectiu desinteressat i enco-
miable com és el de formar una Penya o una Colla que, amb les 
seves activitats, dignifica als qui la formen i a la població que re-
presenten. Sabem, però, que no tot són flors i violes i que costa 
molt d'esforç arribar als objectius marcats. l que sovint són pocs 
els qui estiren el carro de tots els altres: però, en essència, és el 
que succeeix a la mateixa vida. 

Amb aquestes senzilles, pero sinceres ratlles tots i cadascun 
dels gairebé quaranta membres de la Penya Carnavalesca "Els Ti-
tots" d'Olot us encoratgem a continuar en el camí fet fins ara. 

Conscients que sempre més "Els Titots" -per raons d'edat- se-
rem els germans petits de "Els Merlots", compteu des d'ara amb 
tota la nostra amistat i reconeixement. 

Penya Carnavalesca 

"ELS TITOTS" 



SALUDA DE 
''ELS PIPAS'' 

(PENYA CARNAVALESCA 
DE PLATJA D'ARO) 
EN MOTIU DEL 

'l" X ANIVERSARI 
DEL CARNAVAL 

CRISTINENC 

Fa deu anys que la veïna població de Santa Cristina d'Aro, va 
iniciar el seu primer Carnaval amb esforç i estima d'un grup d'a-
mics que, amb afeccions comunes, els va unir en l'art del "bon 
gaudir" de la vida i que, com a tal, assimilaren a la perfecció 
l'esperit de la teatralitat que permanentment comporta la nostra vi-
da quotidiana. 

La seva estimació per l'art de l'escenificació, les ànsies de ma-
nifestar públicament llur filosofia de grup i el desig de comunica-
ció dins i fora de l'àmbit local, els portà a configurar-se com a 
grup harmònic estatuari en forma de colla i gaudir així fins a les 
seves últimes conseqüències del bon ús del Carnaval. 

l així, la colla "Els Merlots", porta deu anys donant "guerra" de
la bona, per ací i per allà, arrasant per totes parts amb les millors 
disfresses i carrosses   acomplint llurs propòsits de comunicació. 

"Els Merlots" s'han convertit en una colla imprescindible en totes 
les manifestacions carnavalesques, on la seva alegria, fantasia i 
vistositat, contàgia a tothom, creant l'atmosfera necessària per a 
què l'esperit del Carnaval s'imp si arreu. l fou en aquest clima 
com un dia la Penya "Els Pipas" inicià la seva participació en la 
rua de Carnaval de Sta. Cristina d'Aro, segellant des d'aleshores 
un fort vincle d'amistat i simpatia amb la Colla "Els Merlots", a qui 
felicitem pel seu desè aniversari, desitjant-los tota classe d'èxits 
perquè continuïn la seva tasca per engrandir la bona Festa de 
Carnaval, i felicitar alhora pel seu agermanament amb la Penya 
"Els Titots" d'Olot de qui, nosaltres, també som germans. 

PER MOLTS ANYS. 
PENYA CARNAVALESCA "ELS PIPAS" 

PLATJA D'ARO 
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SALUDA DE 
"ELS MERLOTS" 
(COUA DE CARNAVAL 
DE SANTA CRISTINA 

D'ARO) 
EN MOTIU DEL 
X ANIVERSARI 

Deu anys del Carnaval a Santa Cristina. Deu anys, per tant, de  la colla 
"Els Merlots". Deu anys d'il.lusions, d e  carrosses i disfresses i també de  nervis 
que afloren en els últims moments d e  l'aixecament d'aquest teló que és el 
Carnaval i que ens toca presentar, any rera any, un nou disseny en què la 
munió, al compàs d e  la música, llum i color, transmeti al poble altre cop  la 
simpatia i gaubança d'aquest meravellós esdeveniment que se'ns brinda tan 
sols uns dies a l'any. Deu anys, doncs, d'harmonia i convivència d'un grup 
de  persones d e  diverses edats i condicions que s'apleguen sota un nom co-
mú: La Col la de  Carnaval "Els Merlots" de  Santa Cristina. Malgrat tot, són 
deu anys mal comptats, car la nostra agrupació va néixer l'any 1982 amb 
la construcció de  la carrossa que emulava el carrilet d e  Sant Feliu de  Guíxols 
a Girona i que l'anomenàrem "Enyorança". Tal vegada seria més precisa la 
definició "Desena participació a una rua de  Carnaval". 

Enguany, doncs, aquesta serà oficialment la nostra desena participació al 
Carnaval d e  Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro, així com la vuitena a la rua 
d e  Sant Feliu i si Déu vol i c a p  control d e  trànsit ens ho dificulta, la segona 
vegada que acudirem al novell, però alhora excel.lent Carnaval d'Olot. 

Aquest any, les nostres autoritats locals, el Centre Recreatiu i Esportiu Cristi-
nenc (CREC) i la nostra colla, s'agermanaran amb la població d'Olot, el 
Centre d'Iniciatives Turístiques (CIT) i la penya "Els Titots" i conseqüentment ai-
xí, amb les associacions de  Castell-Platja d'Aro que l'any passat iniciaren 
aquest vincle d'unió d'ambdues poblacions. 

La colla "Els Merlots" que, per ésser la més antiga de  les penyes carnava-
lesques d e  Santa Cristina, representarem orgullosament la nostra vila en 
aquest agermanament amb l'ag·rupació homòloga de  la ciutat d'Olot (La Pe-
nya "Els Titots") i ens congratulem d'ésser partícips d'aquest joliu esdeveni-
ment i així, com si d'una unió sentimental es tractés, engrandir aquesta famí-
lia formada l'any anterior amb la penya carnavalesca "Els Pipas" de  Platja 
d'Aro i que per sempre restarà lligada als nostres cors. 

¿Oui ens ho hauria de  dir que aquell tren de  fullola fet a corre-cuita en deu 
dies al garatge de  la família Tura-Farrerons, engendraria en el seu fons la gè-
nesi del Carnaval cristinenc que, a l'entorn d e  la nostra colla, l'única que 
participà aquell any de  l 982,  esdevindria el Carnaval de  l'Amistat que, sen-
se exagerar, compta amb la participació més nombrosa de  tots els carnavals 
de  la zona centre de  la Costa Brava? 

Tan sols, doncs, ens resta felicitar aquests deu anys meravellosos a cadas-
cun dels membres de  la colla "Els Merlots", al CREC, l'Ajuntament i a les per-
sones desinteressades que han fet possible, amb la seva col.laboració, que 
la nostra agrupació hagi pogut celebrar aquest aniversari. 

Felicitats Santa Cristina. Enhorabona Olot i per molts anys "Titots". 

Des de  Santa Cristina d'Aro, Col la d e  Carnaval "ELS MERLOTS". 



CERCAVILA INFANTIL 
DE DISFRESSES 

Trobada a les escoles municipals a les 3 de la tarda. Desfi lada pels 
carrers: Avinguda de l'Església, Pere Geronès, Teulera fins a la Plaça Mn. 
Baldiri Reixach, on donarem la benvinguda a sa Majestat Carnestoltes. 
Seguidament es continuarà la desfilada fins a la Zona Esportiva Munic ipal  
amb l'acompanyament del Grup TURURUT - TURURUT. 

Quan hi arribem es donarà berenar a tothom (truita amb botifarra, coca 
de greixons i refresc). 

Tot seguit, s'encetarà un FESTIVAL INFANTIL per a la mainada a càrrec 
de JOSEP M. DABAN. 

. . 
ENTRADA GRATUITA 
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Concurs de disfresses amb tres premis sorpresa.
El jurat será del públic ossistent o lo Sola i valororá les disfresses per la

seva originolitQt/ vistositat i anímació.

Sescollirá entre els assistents la PUBILLA CARNESTOLTES 1991, que
'endemá lliurará, juntoment amb els organitzadors/ els premis ais partici-
ponts de les Carrosses i Comparses.

PREUS POPULARS



X CARNAVAL DE L'AMISTAT 
On tothom qui participa hi té obsequi! 

Gran cercavila amb desfilada de comparses, carrosses i disfresses, 
acompanyats per dues bandes dè música, pels carrers Avda. Ridaura i 
carrer Teulera, fins els Edificis Socials. 

Seguidament Ball Fi de Festa al Pavelló Municipal de la zona Esportiva 
amb l'Orquestra Navarresa 

LOS CLAN 
IX GRAN PINYATA 

Lliurament d'obsequis a totes les Carrosses i Comparses participants a la 
desfilada. .. 

ENTRADA GRATUITA 
Esperem la col-laboració i participació de tots per fer un Carnestoltes 

divertit. Comenceu a preparar les vostres disfresses!!! 



• 

---- - - - - - -·· 

ITINERARI, 
COMPARSES 
l CARROSSES
EL DIUMENGE
10 DE FEBRER

BALL FI DE FESTA 
AMB L'ORQUESTRA 

LOS CLAN 



ENTERRAMENT 
DE LA SARDINA 

Sortida de la Casa de la Vila de Sa Majestat acompanyat del sèquit 
mortuori i acomiadament del Carnestoltes 199 l . 

Lectura del testament i benedicció de les restes de la sardina que repo-
saran tot cofoies fins l'any l 992. 

TOT SEGUIT 
DISCOTECA MOBIL 

SARDINADA PER A TOTHOM 
amb pa i vi d'anar-hi anat 

a la plaça Mn.  Baldiri Reixach 
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CARNAVAL D'OLOT 
Dissabte, 9 febrer 

Tarda, a les 4 :  CARNAVAL INFANTIL. 
Divendres, 1 5 febrer: 

Tarda, les 8: Presentació Màgica Carnestoltes 1991, i Pregó de Carnaval. 
Nit, a les l l : BALL DE LES DONES. Amb l'Orquestra NUEVA ETAPA i DRAC MÀGIC. 

Dissabte, 16 febrer 
A les 12 del migdia: Cercavila pels carrers d'Olot. 
Tarda, a 2 /  4 de 5:  Gran RUA DE CARNAVAL. 
Tarda, a les 7:  Màgia  al carrer. 
A les 9 del vespre: Gran sopar popular màgic. 
Nit, a les l l :  Ball de disfresses a l'envelat (lliurament de premis). Orquestra SWING LATINO 

i AQUAREL-LA. 
Diumenge, 1 7 febrer 

A 2/  4 de 12 del migdia: Gran Gala Màgica Infantil. 
A 2 /  4 d' l : Cercavila pels carrers d'Olot. 
A la l : Aperitiu de Carnaval a l'envelat. 
Tarda, a les 7: Ball de Comiat de Carnaval. 
Nit, a les l O: Cloenda del Carnaval amb l'espectacle màgic i pirotècnic a càrrec del Grup 

PIM-PAM-PUM, d'Olot i l'Orquestra MONTECARLO. 

-
-
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BASES DE PARTICIPACIO 

l r. - Tots els participants hauran d e  portar el
D.N. l .

2n. - Les inscripcions es faran a les Oficines
d e  l'Ajuntament d e  9 a l 3 hores i s 'acabarà el 
dissabte d ia  9 d e  febrer. La inscripció serà gra-
tuïta. 

3r. - El lloc d e  concentració i d'identificació 
d e  les Carrosses i Comparses serà a 2 /  4 d e  4 
d e  la tarda del l O d e  febrer a l 'Avinguda Ridau-
ra / Urbanització Golf.  

4t. - Totes les Carrosses i Comparses a m b  un 
mínim d e  l 2 persones tindran obsequi d e  parti-
cipació. 

5è.  - Si cal un aclariment o es té un dubte 
. l

es poden posar en contacte a m b  les Oficines d e  
l'Ajuntament, telèfon 8 3  7 0  l O, on seran de-
gudament atesos per les senyoretes Montse o 
Sílvia . 

6è.  - La participació al Carnaval d e  Santa 

Cristina suposa l 'acceptació d'aquestes bases. 
La Comissió Organitzadora resoldrà aquells te-
mes no previstos, com el dret d e  decidir si una 
Cdrrossa ho és o no, i la seva decisió serà in-
a pel-la ble. 

Al mateix temps, la Comissió Organi tzadora 
es reserva el dret d'introduir aquells canvis o mo-
dificacions que calguin sempre que cregui que 
han d'aportar una general millora. 

7è.  - A tots els participants a la Desfilada d e  
Carrosses i Comparses se'ls donarà un paquet 
d e  serpentines i confetti que se'ls lliurarà en el 
lloc d e  concentració i d'identificació. 

8è. - L'itinerari serà: sortida Avda. Ridaura, 
per desfilar pel carrer Teulera fins els Edificis 
Socials. Un c o p  acabada  la Desfilada se cele-
brarà  el t rad ic ional  l l iurament d 'obsequis  a l  
Pavel ló M u n i c i p a l ,  a m b  bal l  amen i t za t  pe r  
l'Orquestra L O S  C L A N .  
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