
   

 
 
 

Lleida, 26 de gener de 2015 
Benvolguts mares i pares, 
  
Aquest any, per poder organitzar millor la nostra participació en la propera festivitat de 
Carnestoltes (dissabte 14 de febrer de 2015), ens hem de posar les piles ja! La comissió de 
Carnestoltes de l’AMPA proposa que anem disfressats seguint la temàtica de l’escola de 
“PERSONATGES DE CONTES POPULARS”. D’aquesta manera podem treure més rendiment 
a les disfresses que ja fem pels nostres fills. Què us sembla? Ja veureu com, entre tots, quedarà molt 
bé. I per aquest motiu demanem la vostra col·laboració.  
  
Pel que fa a la disfressa, hem pensat que el millor és que cadascú s’encarregui de la seva, tots tenim 
coses a casa, per disfressar-nos de bruixes, bruixots, caputxeta vermella, llop, porquets, flautista 
d’hamelí, pinotxo...  
 
Un altre tema és el de la carrossa, des de l’Ajuntament aquest any hem aconseguit que se’ns deixi 
una carrossa però ens falta el tractor i el conductor, estem fent gestions per tal d’aconseguir-ne un 
però si algú de l’escola ens pot donar un cop de mà i posar-nos en contacte amb algú serà 
benvingut. 
 
Per tal de decorar la carrossa, tenim 2 caps de setmana, des de la junta de l’AMPA ja estem donant 
tombs a la decoració i donat que la carrossa es troba a Gardeny i es pot anar a guarnir allí no cal 
patir si plou o no, ja us farem saber el dia que s’hi va per tal que qui vulgui pugui venir a donar 
idees i un cop de mà. 
 
Com aquest any la disfressa se la procura cadascú, el preu de la participació al carnestoltes també 
serà més econòmic. 
 
1.- Preu de la participació a la Rua: Inclou el confeti, aigua i coca per berenar el dia de la Rua.  

•    5 €, no socis, 3 €,  socis 
2.- Dimecres 28 de gener, divendres 29 de gener i dilluns 2 de febrer hi haurà una taula a recepció 
per fer les inscripcions, pagar i atendre tots els dubtes que tingueu, si us plau inscriviu-vos dins les  
dates facilitades, carnestoltes cau molt aviat i per organitzar-nos bé no podem allargar el termini 
d’inscripcions. 

Horari: de 9:00 a 9:30 i de 17:00 a 18:00 hores  
3.- La mida de la carrossa ens fa suposar que hi podrà pujar tota la canalla, però els mes grans han 
d’entendre que potser no hi cabran i hauran d’anar caminant, això sí, mantenint les normes de 
seguretat que ens dicta l’Ajuntament de Lleida, per tal com és la estructura de la carrossa NO 
SERÀ POSSIBLE pujar i baixar de la mateixa durant la rua. 
  
És molt important recordar que normalment al febrer fa molt fred, per la qual cosa heu de tenir en 
compte el gruix de roba que portareu a sota per tal de no passar fred en el moment de fer la 
disfressa.  
Us animem, doncs, a col· laborar en aquesta festa i a apuntar-vos-hi. Tota aquesta informació, també 
la podeu trobar a la web de l’AMPA que tots coneixeu: www.ampasfamilia.com 
  
 
 

La Comissió de Carnestoltes 
  


