www.festesbanyoles.cat
Més informació i inscripcions a: www.festesbanyoles.cat

Amb l’actuació de la

#festesbanyoles

BUFANT FORT STREET BAND.

Premis a la millor disfressa d’equip, a l’equip guanyador
(masculí, femení i mixt) i joventut (<16 anys).
La milla èpica és la cursa per relleus que recorrerà
el centre històric de Banyoles per equips el matí de
Carnestoltes: una milla per a cada un dels quatre
membres de l’equip, a qui animem a disfressar-se,
per gaudir d’aquesta festa d’una forma diferent.

La milla èpica
10:30 h. Plaça Major

Dissabte 15

Si vius o veus una agressió, vine al Punt Lila.

Organitza: Comitè de Banyolinades i Àrea de Festes

Entrada gratuïta
No et perdis la festa més cutre que et puguis
imaginar: premis cutres, per a disfresses cutres,
tot plegat ambientat amb música ben cutre.

WhatsApp o trucant al 686 951 374
De 20:00 h a 04:00 h a la Plaça de les Rodes.

èpica
Una festa

Punt Lila

Fes-te cutre

00:00h. Discoteca La Nau

Carnestoltes de Banyoles 2020
14 i 15 de febrer

Divendres 14

Dissabte 15

20:00 h. Envelat de la Plaça de les Rodes

D’01:00 h a 03:30 h. Plaça de les Rodes

16:30 h. Plaça Catalunya

Adolescents.cat presenta #EpicMusicTour. Un recorregut
per la història musical que ha marcat els últims 30 anys.

Amb l’actuació de:

Tot seguit,

Un xou DJ on sonaran músiques èpiques que han esdevingut
himnes, cantants que han marcat una generació, temes que
ens recuperen moments inoblidables i cançons que sempre
més recordarem.

Epic Music Tour

Concentració de carrosses
Rua infantil
Amb la participació de les AMPA de Banyoles
i del Pla de l’Estany, entitats i associacions de
lleure infantil i juvenil.

18:00 h. Plaça de les Rodes

Festa del Carnestoltes infantil
Amb l’actuació de MONTECARLO
Mentrestant, hi haurà xocolatada.

KIDS.

*Es desaconsella l’ús d’esprais durant la celebració 
de la rua i festa infantil.

19:15 h. Plaça de les Rodes

Rua dels versots
Els Versots són textos satírics i punyents,
que pretenen qüestionar, de forma humorística,
diferents aspectes de la política local.
No et deixaran indiferent!
Organitza: Gàrgoles de Foc

Organitza: Adolescents.cat

23:00 h. Plaça de les Rodes

Presentació de carrosses
i comparses amb LA MONTECARLO.
Si a la Rua de Carnestoltes hi afegim música en directe,
presentacions personalitzades i xou sobre l’escenari ens
queda aquest inici històric!

Tot seguit,

Rua de nit
Rua de carrosses i comparses pels carrers del centre de
Banyoles. Pots venir a mirar-te-la, pots formar-ne part amb
la teva comparsa o pots seguir la teva carrossa preferida.
Fes-ho com vulguis però no te la perdis!

Mentrestant, a l’envelat de la plaça de les Rodes

Concert, Ball i Festa
amb LA

MONTECARLO.

Festa de disfresses
THE AGUATEQUES

Posada en escena brutal, sorpreses i regals durant
l’actuació i la presentació del seu ampli repertori en
format popurri NON-STOP (des del pop i disco dels 70
fins l’electro-llatí actual, passant pel ska, rock, funk i
rumba): The Aguateques un grup èpic per una festa
que serà... ÈPICA !

Per acabar, zona la Farga

La Nau Disco, Sarau,
Clímax i 9set2
La festa continuarà als locals d’oci nocturn de la zona
de la Farga: La Nau Disco, Sarau, Clímax i 9set2 obriran
la nit de Carnestoltes amb entrada gratuïta per a totes
aquelles persones que vulguin continuar la festa fins
la matinada.

Entrada lliure !

Servei de bus gratuït

Punt Lila

Recorregut

Infantil
Rua infantil

Inici Rua infantil

Plaça
Catalunya

Pl. Catalunya — C/ de la Llibertat —
C/ Jacint Verdaguer — Plaça de les Rodes

Si vius o veus una agressió,
vine al Punt Lila.
Horari De 20:00 h a 04:00 h a la Plaça de les Rodes.
Què és un Punt Lila?
És un espai que s’habilita durant les festes
populars amb l’objectiu d’oferir assessorament
i suport a qualsevol persona que sigui testimoni
o pateixi una agressió masclista i/o LGTBIfòbica,
en qualsevol manifestació, assetjament,
humiliacions, insults, etc.

Recorregut

Rua de nit
Plaça de les Rodes — C/ Jacint Verdaguer —
C/ Dr. Hysern — Pg. de la Indústria —
C/ Llibertat — C/ Jacint Verdaguer —
Plaça de la Rodes

Si tu, un amic teu o una amiga teva us heu fet mal
o no us trobeu bé, dirigiu-vos al punt mèdic.
Pots trobar suport a:
C/ de les Rote

- El Punt Lila - 686 951 374
- A la barra
- Personal de l’organització de la festa
- Atenció sanitària - Punt mèdic
- El personal de seguretat
- La Policia - 972 57 57 57
- La Clínica Salus
- Emergències - 112

s

C/ de la Llibertat

Servei de bus gratuït.
Passeig Indústria —► La Farga
Dissabte 15 hi haurà servei de bus gratuït a partir de les
02:00 h de la nit, des del Passeig Indústria fins al Passeig
de La Farga.

Vine a recollir la teva polsera
i et posarem el segell !
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