CAR
NA
VAL

Jo, Esteve Vilapubilla i Tortell de Cabell d’Àngel, com a secretari
reial i marquès de la Disbauxa i el Desenfreno, us convido a
entregar-vos a la festa, aquesta vegada en cos i ànima, per tal de
viure uns dies que esdevindran gloriosos!
Feu l’animal i deslliureu-vos de la mediocritat. Sortiu al carrer i,
sobretot, disfresseu-vos per submergir-vos en el regnat de
Sa Majestat XL, que arriba per revolucionar Molins de Rei!
Acompanyem els esparriots en la seva gran festa, la Nit de
la Bota. Transformem les rutines monòtones i avorrides en
paperets de colors i, bota en mà, sortim a cridar ben fort al so de
les xarangues que ja és Carnaval i que tot s’hi val.
Combregueu amb la nostra doctrina carnavalesca, seguiu
els manaments de Sa Altesa Reial i creieu en nosaltres, una
estrafolària patuleia que de ben segur us portarem pel bon camí.
O, si més no, pel camí més cràpula i esbojarrat que us pugueu
imaginar.
No us ho penseu més i entregueu-vos a la festa com si no hi
hagués demà!
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20 DE FEBRER

DIJOUS GRAS
De 16.00 h a 20.00 h, a la plaça de
Catalunya

ENGREIXA’T, fira i

degustació de productes de
Carnaval

El comerç de Molins de Rei té arrels
i també ales: arrels, per desenvolupar
les tradicions i la vocació dels
artesans de fer les coses bé, i ales, per
assolir tots els reptes contemporanis.
Hi ha diades que se celebren a
casa i d’altres, al carrer, com és el
cas del Dijous Gras. De sempre
ha estat una jornada de berenars
copiosos i compartits. Els comerços
xarcuters i forners molinencs surten
al carrer a la fira del Dijous Gras.
Botifarres d’ou i coques de llardons.
Degustació i venda. Des de la BotMol segueixen creant sinergies entre
els molinencs i les molinenques, les
famílies i les colles, les associacions
i el comerç. Cap plataforma digital
ni cap empresa multinacional que
no tributa a la vila ho farà. Vine i
ENGREIXA’T!

18.00 h, a la plaça de Catalunya

L’ARRIBO

Sa Majestat Carnestoltes XL i el seu
esbojarrat Sèquit Reial, encapçalat
pel secretari, Esteve Vilapubilla,
aterraran a la vila disposats a
capgirar-ho tot, agafaran el control
de la festa i ens faran gaudir amb una
espectacular cercavila d’aquelles que
fan trempar. Quan aquesta patuleia
ho cregui oportú, hissaran la bandera
del Carnaval i tindrà lloc la presa del
poder municipal amb la lectura del
pregó. Així s’instaurarà, de manera
no gens democràtica, la República
del Carnaval.
Entregueu-vos a la festa i a Sa
Majestat Carnestoltes XL!

21 DE FEBRER

LA NIT DE LA
BOTA
20.00 h, des de La Gòtica

SORTIDA DEL SÈQUIT
REIAL

Sa Majestat XL, acompanyat del
Sèquit Reial i el grup MusXXL,
sortiran de les dependències reials
de La Gòtica i emprendran una
cercavila amb el Tras-two per anar a
buscar el poble i entregar-los el seu
Carnaval.
Arriba el moment d’entregar-se a la
nit més boja i gamberra del Carnaval!
20.30 h, al carrer Folqué

REPARTIMENT DE BOTES

Tots els que hagueu comprat de
manera anticipada el tiquet de la Nit
de la Bota tindreu a punt la vostra
bota a vessar de l’elixir diví que
hagueu escollit: vi blanc o vi negre de
l’Orgànic&Orgàsmic.
Venda de tiquets a l’Estanc Margarit
(passeig de Pi i Margall, 4-6) del 6
al 21 de febrer fins a fi d’existències.
Limitat a 200 botes, corre!

21.00 h, des del carrer Folqué

LA NIT DE LA BOTA

Un cop el seguici reial hagi aconseguit
que el poble s’entregui al Carnaval,
l’única premissa serà fer embogir la
vila i convertir Molins de Rei en un
festival sense precedents!
La cort de Sa Majestat XL i el poble,
amb els seus Esparriots, recorreran
els carrers de la vila arrossegant
l’incorrupte carro de la bota al so dels
magnífics fills del desenfreno: l’èpica
Xaranga Bandsonats!
En arribat al Mercat, els assistents
podran gaudir de la Nit del Poble fins
a la mitjanit gràcies al flamant mestre
de cerimònies Esteve Vilapubilla,
secretari reial i marquès de la Festa i
el Desenfreno.
La Nit de la Bota mereix que tothom
estigui a l’alçada. Així que no oblideu
la vostra camisa i el vostre barret de
palla!
Fem que el poble faci trontollar
Molins de Rei!

TIQUETS
Venta de tiquets a l’Estanc Margarit
10€ 1L de vi blanc o negre.

LIMITAT
A
2OO BOTES

FINS A ACABAR
EXISTENCIES.

22 DE FEBRER

DISSABTE DE
CARNAVAL

Pels volts de les 12.00 h, a la plaça del
Mercat
11.00 h, a la plaça del Palau

CARNAVAL MENUT

Durant el matí de dissabte gaudirem
de la institucional passejada del
Sèquit Reial pel centre de la vila,
encapçalat pel secretari reial, Esteve
Vilapubilla. Ells, com a màxima
autoritat de Molins de Rei, visitaran
els botiguers i les botigueres, i
els convidaran a unir-se a la festa
del Carnaval, de tal manera que
submergiran Molins de Rei en un
ambient de xerinola i disbauxa!
Recomanacions: tingueu a punt el
vi, el cava i el bon menjar, perquè en
Vilapubilla i els seus sequaços són de
paladar fi!
Recorregut: plaça del Palau, carrer
Rafael Casanova, plaça de la Creu,
carrers Major i Mercat, interior del
Mercat Municipal i plaça del Mercat

AMBAUKA

Després de sembrar la disbauxa pels
carrers de la vila, el Sèquit Reial, en
possessió del seu poder, farà arrencar
l’animació infantil de la mà dels
molinencs Ambauka, que tocaran el
molt solemne Himne del Carnaval,
“És Carnaval i tot s’hi val!”, en directe!
Durant la mitja part del grup
d’animació, Sa Majestat tornarà a
premiar la disfressa més original i
divertida del Carnaval Menut per
endolcir la festa!

17.30 h, a la plaça del Mercat i a la
cruïlla del Terraplè amb el carrer del
Molí

LA RETRATADA I
CONCENTRACIÓ DE
COMPARSES

Les comparses hauran de passar a
immortalitzar la seva disfressa abans
no comenci la bogeria. Un cop feta la
foto i ja siguin al passeig del Terraplè,
començarà la concentració de les
comparses participants de la Gran
Rua de Carnaval!
Aquest any i com a novetat,
convertirem el passeig del Terraplè
en una gran festassa, gentilesa de
Sa Majestat, amb l’únic objectiu de
fer de l’espera una gran explosió
de disbauxa desenfrenada que farà
tremolar la vila!
19.00 h, al Foment

LA GRAN RUA

Quan l’ambient estigui ben caldejat
i el vici ompli els carrers, apareixerà
Sa Altesa Reial Carnestoltes XL, qui,
acompanyat del seu Sèquit Reial,
faran l’entrada triomfal disposats
a rebentar Molins de Rei i així
es donarà inici a la festassa que
recorrerà els carrers, encapçalada per
ell mateix!
Recorregut: carrers Rubió i Ors i Rafael Casanova, plaça de la Creu, carrer
Major, plaça de Catalunya, carrers Rafael Casanova i Rubió i Ors, i passeig
del Terraplè

ELS “PREMITS” I EL BANY
DE GLÒRIA

Tot seguit, un cop la Gran Rua torni
a la façana del Foment, i just després
de la deliberació de la Comitiva Reial,
Sa Majestat, personalment, premiarà
les tres comparses guanyadores!
Però només una, la més apoteòsica,
delirant i cràpula, serà la gran
vencedora de la nit i la que s’endurà
el primer premi. I per la gràcia de Sa
Majestat serà homenatjada amb el
gran Bany de Glòria, que farà esclatar
i donar per acabada la festa (de
moment)!
00.00 h, a la carpa de l’Espai Mariona

EL BALL DE CARNAVAL

Organitzat per Arran, l’Esplai
l’Agrupa i el Cau, es farà el ja
tradicional Ball de Carnaval, a càrrec
de les entitats més joves de la vila.
La festa durarà fins a altes hores de
la nit!
Estigueu pendents de les xarxes socials
per possibles canvis o modificacions

EMPAITACULS DEL
CAMELL

23 DE FEBRER

DIUMENGE DE
CARNAVAL
19.00 h, a la plaça de Catalunya

12.00 h, a la plaça de Catalunya

EL BALL DEL PETIT
CAMELL

Un cop Sa Majestat i el secretari reial
ja siguin al balcó de l’Ajuntament, els
més menuts escenificaran “El ball del
petit Camell”, interpretat per l’Esbart
Dansaire de Molins de Rei i el Camell
Petit, amb la música de Grallers de
Molins de Rei. S’iniciarà amb “El ball
de la petita aristocràcia”, que serà
interromput pels Petits Esparriots, i
culminarà amb el “Ball de la bèstia”.

L’EMPAITACULS DEL PETIT
CAMELL

Tot seguit, el Camell Petit omplirà
d’espurnes i corredisses els carrers
del centre de la vila, acompanyat dels
Esparriots.
Recorregut: plaça de Catalunya, carrer
Rafael Casanova, plaça de la Creu,
carrers Major i Ignasi Iglésias, i plaça
de l’Església

CONCENTRACIÓ DE
BARRETS I MOCADORS
19.30 h, a la plaça de Catalunya

EL BALL DEL CAMELL

Entre l’ambient sufocant i corromput
després d’uns quants dies de festa,
Carnestoltes XL i la seva cort
apareixeran a plaça i pujaran al balcó
de l’Ajuntament. Tot seguit, i tal
com mana la tradició, s’escenificarà
“El ball del Camell”, que s’executarà
dividit en tres parts amb la música en
directe de Grallers de Molins de Rei i
els components de l’Esbart Dansaire
de Molins de Rei i els Amics del
Camell:
“El ball de màscares de l’aristocràcia”
“El ball del poble” – els Esparriots
“El ball de la bèstia”

En acabar, s’iniciarà l’EMPAITACULS
DEL CAMELL, que farà córrer a
tothom davant de les seves espurnes.
Recorregut: plaça de Catalunya, carrers Rafael Casanova i Dr. Barraquer,
passeig del Terraplè, carrers Miquel
Tort i Rafael Casanova, plaça de la
Creu, passeig de Pi i Margall, carrer
Carril, plaça de l’Estació, carrers
Carril, Major, Ignasi Iglésias i Sant
Miquel i plaça de l’Església

RUA DEL “DESENFRENO”

Un cop la bèstia enfili el seu
recorregut i marxi de plaça, el
Sèquit Reial baixarà del balcó de
l’Ajuntament i retornaran el sarau
i el llibertinatge! La festa s’allargarà
pel carrer Major, on Sa Majestat, una
nit més, omplirà de vici i perversió
els carrers de la vila perquè tot
esdevingui una autèntica RUA DEL
DESENFRENO!
Recorregut: plaça de Catalunya, carrer
Major, plaça de la Creu, carrers Major
i Ignasi Iglésias i plaça de l’Església

SAMANIAT

En arribar a la plaça de l’Església,
tindrà lloc el tradicional encontre
dialèctic entre Sa Majestat el Rei
Carnestoltes XL i el Camell, que
acabarà, molt previsiblement, amb la
crema del Rei dels Poca-soltes.

NORMES DE SEGURETAT EMPAITACULS DEL CAMELL

24 I 25 DE FEBRER

EL VELATORI
de 17.00h a 20.00h de La Gòtica

EL VELATORI

Homenatge pòstum a l’Altesa Reial dels tarambanes. De Sa Majestat només en
quedaran les cendres, que, dipositades dins d’una urna, podran ser visitades
per donar-li un últim adéu. Particulars i comparses podran anar a fer ofrenes
florals o de qualsevol tipus a les despulles de Carnestoltes XL, a plorar-li o al
que convingui, segons el cas i la necessitat de cadascú.

26 DE FEBRER

DIMECRES DE
CENDRA
18.00 h, des de La Gòtica

LA “PRUFESSÓ” DE L’ENTERRAMENT

Per als veïns i veïnes:
_01 Per evitar accidents, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el
recorregut del correfoc: taules, testos amb plantes, cadires, etc.
_02 Retireu els vehicles de la zona per on passarà el correfoc. Consulteu-ne els dies i
els itineraris.
_03 Tanqueu les portes, les finestres i els balcons. Baixeu les persianes i protegiu les
obertures per tal d’impedir l’entrada de coets i guspires que puguin causar un incendi.
_04 Recolliu la roba estesa o altres elements tèxtils com banderes, domassos o
tendals per prevenir que es puguin encendre.
_05 Protegiu els vidres dels aparadors i de les portes amb cartró.
_06 No envaïu l’espai on els grups de foc fan l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap
dels seus membres. Seguiu-ne les recomanacions.
_07 No es pot tirar aigua des dels balcons ni a sobre dels petards, ja que la pólvora és
imprevisible.
Per als participants
_01 Per participar en el correfoc i en el corre-cuita del Camell, és obligatori portar
roba gruixuda de cotó, coll tancat, màniga llarga, mocador al coll i calçat flexible,
lleuger i tancat.

Solemne sortida de la comitiva fúnebre amb les despulles de Sa Majestat
Carnestoltes XL, que seran traslladades a ritme de la “Marxa de l’enterrament
del rei Carnestoltes de Molins de Rei”, interpretada per MúsXXL. Demanem
respecte a tots els assistents i, sobretot, la indumentària correcta per a un
moment tan trist com aquest. Serà indispensable vestir de RIGURÓS NEGRE,
dur ulleres de sol ben fosques, teja y mantilla i portar mocadors de paper per
eixugar les llàgrimes.

_02 Sempre s’ha de córrer en la direcció de la bèstia. No se li ha d’obstruir mai el pas.
No agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.

Recorregut: plaça del Palau, carrers Rafael Casanova, Mercat i Major, i plaça de
Catalunya

__05 Sigueu conscients que les activitats de foc comporten perills i riscos per als
participants. No us acosteu a menys de 2 metres de les bèsties de foc i actueu amb
seny i prudència.

LES CENDRES

Quan tota la comitiva mortuòria arribi a la plaça de Catalunya es procedirà,
solemnement, tal com l’ocasió demana, a la lectura del testament i a escampar
les cendres de Sa Majestat Carnestoltes XL i així s’esdevindrà l’apoteòsic final
del Carnaval.

_03 Es prohibeix la participació i presència de gossos i altres animals de companyia
_04 Les persones amb mobilitat reduïda i els infants no han d’estar a les primeres
fileres ni a les zones de foc. En qualsevol cas, els petits han d’anar acompanyats d’un
adult i es prohibeix la participació i presència de cotxets d’infants.

_07 Els organitzadors vetllen constantment pel bon funcionament de les activitats i
cal seguir les seves recomanacions durant el transcurs del correfoc
_08 El públic que participa en els actes del correfoc i el corre-cuita és el responsable
primer i únic dels accidents que es puguin patir. El no compliment de les normes de
seguretat pot provar accidents i cremades potencialment greus

Cartell, imatge gràfica i maquetació:

Marc Viamonte

Fotografia cartell: Guillem Urbà
Disseny i confecció del vestit de Sa
Majestat: Marc Udina
Disseny de maquillatge:

Sònia Gardés

Perruqueria: Alba Fernàndez
Disseny de la Bota:Carlos
Sempere (el Cuc de Molins de Rei)
Construcció del Carro de la Bota:

Comitè de l’Antifaç

Disseny i construcció dels
capgrossos Esparriots:

Aitor Calleja i Mikel Eraso
Confecció i decoració dels vestits
dels Esparriots:

Eva Mula i “les Esparriotes”
Efectes de Confetti:

Bernat Novales

Disseny d’efectes pirotècnics:

Adrià Esteve
Dj Vilapubilla:

Marta Busquet i Maria
Santeugini

Dj de La Gran Rua i la Rua del
Desenfreno:

Ivan

Engreixa’t, Fira i degustació
deproductes de Carnaval:

BOT-MOL

El Comitè de l’Antifaç sóm:

Ricard Vinyets, Joan Parellada,
Cristina Llangostera, Jaume Coma,
Victor Llangostera, Lidia Benaiges,
Josep Saura, Miquel Burgès

i tots els nostres sequaços:

Marc Viamonte, Antonio Morillas,
Santiago Llangostera, Edu Banzo,
Sergio Dieguez, Guillem Urbà, Anna
Bermejo, Jordi Costa, Manel Tuells,
Marta Monfort, Azu Navarro, Xavi
Docampo, Alfons Palau, Joan Falcó,
Jep Pujol, Aitor Coronado, Pere Seda,
Sergi Herrada, Nil Viñets, Pau Fargas,
Pedro Cabello, Pere Marañon, Alex
Garcia, Raül Tejedor, Roger Vazquez,
Raquel Herrero, Estefi Garcia, David
Bonilla, Mauri Arias, Lluis Vinyets,
Sergi Domingo, Bertu Quirantes,
Marc Udina, Marta Espona, Uri Roig,
Pol Sedó i mooooooooltes altres
persones que malgrat segur que ens
les hem deixat també formen part de
la nostra familia Carnavalera.

Agraïments: Ajuntament de Mo-

lins de Rei, Justí Roca, Ràdio Molins
de Rei, Viu Molins de Rei, Joan Sàbat,
Eva Mula, Estanc Margarit, Carlos
Sempere, CUC de Molins de Rei, Colla Castellera Matossers de Molins de
Rei, Botas Rioja, Escobas Artesanas
Mendi, Espardenya.cat, Escola Pont
de la Cadena i Escola Palau.

ENTREGA’T-HI!

