


Arriba l’època més esbojarrada de l’any, arriba el 
Carnestoltes! Us presentem un programa d’actes que 
combina la diversió amb la ximpleria, la tradició amb 
la disbauxa, la crítica amb el respecte. Us convidem a 
fer les primeres corredisses de l’any juntament amb 
la Momerota i la Momeroteta, a gaudir dels balls i 
la música al Ball de Gitanes, a riure amb les millors 
xirigotes, a disfressar-vos i ballar sense parar i a 
acomiadar com cal en Pellofa, rei del Carnestoltes 
mataroní. Ens hi acompanyeu?

PROGRAMA
D’ACTES



Dijous 16 de febrer
19 h / Des de la plaça de Santa 
Maria i la plaça de Can Xammar

Repartiment de truites
Com és tradició cada Dijous Sant, el carro de l’Herman-
dá de la Juliana Llardera i la Semproniana Llardosa, 
amb l’acompanyament musical del conjunt de gralles 
de l’Espai de Música Tradicional de Mataró per una 
banda, i la Momerota i la Momeroteta i els seus gra-
llers per l’altra, es passejaran pels carrers cèntrics de la 
ciutat. Comença el Carnestoltes i surten per compar-
tir-ho amb tothom! El carro repartirà truites i botifarra 
d’ou a qui s’atreveixi a demanar-ne, la Momerota i la 
Momeroteta repartiran guspires i gresca.

Recorregut del Carro de les truites: pl. de Sta. Maria, c. Nou, La Riera, c. 
de Barcelona i pl. de la Peixateria

Recorregut de les Momerotes: pl. de Can Xammar, pl. Xica, c. d’en Pujol, 
La Riera fins a l’alçada del c. Nou, mitja volta, La Riera, c. d’en Pujol, pl. 
Xica, c. de St. Cristòfol i pl. de la Peixateria

 Recorregut amb pirotècnia 

Organitza: Hermandá de la Juliana Llardera i la Semproniana Llardosa



Dissabte 18 de febrer
11.30 h / Des de la plaça de l’Onze de Setembre

Chirigotas callejeras
Els carrers de Cerdanyola s’ompliran de música, disfresses i 
sàtira amb la participació de diversos grups de xirigotes. 

Recorregut: pl. de l’Onze de Setembre, c. del Rosselló i pl. d’Isla Cristina

Organitza: Associació Cultural Cita Flamenca a Mataró

12 h / Parc Central

Ball de Gitanes
Els protagonistes del matí de dissabte al Parc Central seran 
la mimosa, els vestits de colors, les danses i el so de cobla. 
El Ball de Gitanes de Mataró torna a ballar per Carnestoltes 
acompanyat, com és habitual, de La Principal de la Bisbal. 
També hi participaran la Mulassa, l’Esbart Morboleny de 
Les Preses, l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes i el grup Pica-
poll de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. 

Organitza: Associació Cultural Mestres del Gai Saber

18 h / Des del Parc de Cerdanyola

Rua de Carnestoltes
Comparses familiars, d’amics, d’entitats i associacions de 
famílies d’escoles inundaran Mataró de disfresses i de gres-
ca. Junts farem una rua alegre per lluir el nostre enginy i 



bon humor i, si pot ser, guanyar algun premi. Veurem algun 
gegant d’escola disfressat? I algun graller emmascarat?

Enguany, la música en directe tornarà a ser protagonista.

La rua sortirà del parc de Cerdanyola i finalitzarà al Parc 
Central. Quan totes les comparses hagin arribat al Parc i el 
jurat les hagi vist en acció, en Pellofa farà el seu pregó de 
Carnestoltes i com a primer acte del seu regnat lliurarà els 
premis als guanyadors. 

Recorregut: Parc de Cerdanyola, av. de Josep Puig i Cadafalch, pl. de 
Granollers, Camí de la Geganta, av. del Corregiment i Parc Central

 Recorregut amb pirotècnia

Tot seguit / Parc Central

Ball de Carnestoltes 
després del veredicte d’en Pellofa, arriba l’hora de ballar! 
L’orquestra La Loca Histeria oferirà un dels seus con-
certs-espectacle, divertit i ple de ritme, que repassa els 
grans èxits d’ara i d’abans de manera molt original i amb 
molt d’humor. Amb la seva música, impossible passar fred! 
Tothom a ballar! Gairebé a mitjanit Pd Amor amenitzarà el 
Parc per als valents que vulguin allargar la festa.

Hi haurà servei de menjar i beguda.

Organitzen: Esplai Garbí i Ajuntament de Mataró



Diumenge 19 de febrer
11.30 h / Parc Central

Ball infantil
En Pellofa és un cul inquiet i li encanta divertir-se amb 
els petits de casa. Ha buscat bona companyia i ha con-
vidat els esbojarrats músics de La Loca Histeria perquè 
l’acompanyin a fer gresca tot el matí. El rei del Carnestol-
tes farà el seu pregó dirigit especialment a nens i nenes, 
i els animarà a participar al ball infantil. Petits i grans: 
veniu disfressats i amb ganes de moure l’esquelet!



Dimecres 22 de febrer
Dimecres de cendra
A partir de les 17 h / Ajuntament

Capella ardent
La ciutadania de Mataró podrà dir el darrer adeu a Pello-
fa XLV que romandrà de cos present a la Casa Gran. Està 
prevista la presència de les autoritats civils i militars i les 
forces vives de la ciutat. Els serveis funeraris dispensaran 
les preuades “tites”.

19.30 h / Des de l’Ajuntament

Comitiva fúnebre
La Comitiva acompanyarà les despulles d’en Pellofa fins 
al Parc amb tota la solemnitat escaient. L’acompanyarà 
els acords de les marxes fúnebres de la Societat Musical 
d’Escuracassoles i l’escorta dels Botargues.

Recorregut: Ajuntament, La Riera, pl. d’Espanya i Parc Central

 Recorregut amb pirotècnia



Cap a les 20.15 h / Parc Central

Solemne funeral i aparició de la Vellassa 
Pellofa XLV rebrà l’acolliment emocionat de la ciuta-
dania present en el darrer homenatge, i el Col·legi de 
Notaris farà la lectura de ses darreres voluntats, que ben 
segur distribuirà a tort i a dret a qui ho hagi meritat.

Com mana la tradició farà l’aparició la Vellassa que des-
prés de la batalla amb els Vicis d’en Pellofa, imposarà la 
Quaresma a la ciutat, que implicarà el dejuni i l’absti-
nència de la carn.

 Acte amb pirotècnia

Tot seguit / Pl. de la Peixateria

Entronització de la Vella Quaresma
La Comitiva de les Velles acompanyarà ritualment la 
Vella Quaresma de fusta fins la plaça del Peix, on serà 
entronitzada per la Confraria de les Set Setmanes i tota la 
ciutadania present podrà degustar -de franc- els bu-
nyols i vi calent que haurà preparat el Gremi del Vincau. 
També es repartirà el cartell de la Vella per pintar a casa!

Recorregut des del Parc Central: Parc Central, pl. d’Espanya, La Riera, 
c. de Barcelona i pl. de la Peixateria

Organitzen: Confraria de l’Enterrament, Confraria de les Set 
Setmanes i Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró



Diumenges de Quaresma
13 h / Pl. de la Peixateria

Serra la Vella
Cada diumenge de Quaresma des de 1979 és tradició 
anar a la plaça de la Peixateria a serrar una pota de la 
Vella Quaresma. Per fer-ho, els petits de casa han de 
portar menjar i beguda perquè els serradors tinguin for-
ça per tallar la cama i cantar ben alt la cançó:

“Serra la Vella, 
Un plat d’escudella. 
Serra la Velló,  
Un plat d’escudelló”.

Organitza: Confraria de les Set Setmanes



Dissabte 11 de març
17 h / Teatre Monumental

IX Certamen carnavalesc 
Ciutat de Mataró 
Aquest és el certamen d’aquestes característiques de 
referència a Catalunya. Les agrupacions carnavalesques 
mostren el seu repertori en dues modalitats d’interpre-
tació: la comparsa i la xirigota.

En aquesta ocasió actuaran les següents agrupacions catalanes:

La Chirigota de Barcelona: Los extraterrestres catetos de la Sierra de 
Marte

Comparsa las Guerreras de la Hermandad de Cerdanyola del Vallès: En 
sus redes

Chirigota Plaza Macael Esplugues de Llobregat: Estamos con el agua 
hasta el cuello

Comparsa Gaditana de Barcelona:  
Los cuatro gatos

I des de Cadis:

La Chirigota callejera Cadiwoman

L’acte estarà presentat pels showmans Toni Álvarez (Zika) i Juanma 
Quintero.

Preu: 12 € 

Venda d’entrades a www.culturamataro.cat/entrades, a les oficines 
de Cultura del c. de Sant Josep núm. 9 de dilluns a divendres de 9 
a 14 h i des d’una hora abans de l’espectacle a la taquilla del Teatre 
Monumental (La Riera, 169).

Organitza: Associació Cultural Cita Flamenca a Mataró



Consells per als actes amb foc

Als que hi participeu, si voleu 
posar-vos sota el foc: 

Informeu-vos bé del recorregut

Porteu roba gruixuda de cotó

Protegiu-vos el cap amb un bon 
barret de roba ignífuga

Protegiu-vos les oïdes 

Respecteu les figures de foc i 
seguiu les recomanacions dels 
organitzadors i del servei d’ordre

Als espectadors:

Protegiu-vos les oïdes en els 
actes que indiquem que hi haurà 
pirotècnia, sobretot les dels més 
petits

Si no aneu amb la roba adequada 
per protegir-vos de la pirotècnia, 
no us apropeu al correfoc o a les 
figures de foc

Mantingueu els cotxets dels 
infants lluny dels efectes dels 
artificis de pirotècnia

Si per qualsevol circumstància 
s’encén la roba que portes, convé 
no córrer, cal tirar-se a terra i 
rodolar

Eviteu en la mesura que sigui 
possible les aglomeracions i els 
taps  
de gent als carrers

En cas de produir-se alguna 
incidència, cal que truqueu al 
telèfon d’emergències (112) o al 
telèfon de la Policia Local 
(937 582 333)

Als veïns i comerciants:

Retireu els vehicles i objectes que 
puguin ser un obstacle de la zona 
per on passarà la cercavila 

Tanqueu les portes,  
finestres i balcons 

Plegueu els tendals i recolliu la 
roba estesa i banderes o domassos

Protegiu els aparador i vidrieres 
amb cartrons* 

Per més que els assistents al 
cercavila demanin aigua, no se 
n’ha de llençar. Així evitarem que la 
pólvora es mulli i exploti o que surti 
en direcció inesperada en lloc de 
cremar-se.

* La Direcció de Cultura posa 
a disposició dels comerciants 
material per a la protecció de 
vidres i aparadors. Podeu recollir-
los de forma gratuïta a les oficines 
(c. de Sant Josep, 9) de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h.



En cas de pluja hi pot haver modificacions en la celebració dels actes. 
S’informarà a través de les xarxes socials i el web de Cultura Mataró.

Durant els dies de Carnestoltes podreu visitar la Momerota i la 
Momeroteta al vestíbul de l’Ajuntament.

Podeu venir a buscar el vostre cartell de Carnestoltes especial per 
pintar a les oficines de Cultura (c. de Sant Josep, 9, de dl a dv de 9 a 14 
h), al Museu de Mataró (El Carreró, 17, de dt a dv de 17 a 20 h. Ds d’11 a 
14 h i de 17 a 20 h. Dg d’11 a 14 h) i a l’Oficina de Turisme (La Riera, 123, 
de dt a ds  de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i dg de 10 a 14 h).

Tots els actes han estat organitzats per la Direcció de Cultura de 
l’Ajuntament de Mataró excepte aquells en què s’hi indica un altre 
organitzador.

El Carnestoltes de Mataró és possible gràcies a la col·laboració de:

Comparsa d’en Pellofa, Hermandá de la Juliana Llardera i la 
Semproniana Llardosa, Agrupació Musical del Maresme, Banda dels 
Escuracassoles, Botargues, Confraria de l’Enterrament (Equip de 
Suport i Sala Cabanyes), Confraria de les Set Setmanes, Comparsa 
de la Momerota i la Momeroteta, Associació Cultural Mestres del Gai 
Saber, Voluntaris per al Futur, Associació Cultural Cita Flamenca i la 
Sala Cabanyes.

Direcció de Cultura de 
l’Ajuntament de Mataró

C. de Sant Josep, 9 
Tel. 93 758 23 61 
A/e: cultura@ajmataro.cat

Horaris d’atenció 
a la ciutadania: 
de dilluns a divendres  
de 9 a 14 h

  @CulturaMataro

  @culturamataro

  Cultura Mataró

www.culturamataro.cat


