
Un noi i una noia amb el 
rostre ple de les restes del 
Carnaval són la imatge que 
Toni Cabrera i Carles Hernán-
dez han escollit per al cartell 
del Carnaval 2011. Dissabte 
la FAC va reunir entitats i 
ciutadans en la presentació 
del cartell i de la nova web de 
la festa que comença demà 
amb el Ball de Mantons.

Els dos protagonistes, 
amb el ulls tapats per la fran-
ja amb la llegenda del cartell, 
són dos vilanovins anònims 
escollits entre les 300 perso-
nes que van participar du-
rant el Festival del Xató a la 
campanya Pensa què pots fer tu 
pel Carnaval. En ells, els disse-
nyadors hi van buscar el gest 
de la disbauxa i l’alegria que, 
amb el maquillatge, volen ser 
els trets universals el Carna-

cartell, la FAC va activar la 
nova web de la festa, www.
carnavaldevilanova.cat, que, 
a més del programa d’actes i 
la història de la festa, perme-
trà anar construint un mu-

seu virtual, descarregar-se 
les músiques del Carnaval o, 
entre altres coses, que cadas-
cú es construeixi el seu propi 
avatar segons la seva entitat o 
gust de cadascú.

val de Vilanova comparteix 
amb els d’arreu del món. 
Sobre el rostre, caramels, 
ordi, merenga i etiquetes, 
que assenyalen la particula-
ritat dels vilanovins que, per 

Carnaval, sempre apunten, 
deia Carles Hernández, sigui 
per tirar caramels, merenga 
o per criticar. Mentre expli-
caven el sentit del cartell, 
els dos dissenyadors anaven 

maquillant-se ells mateixos, 
amb els mateixos elements 
que els protagonistes del 
cartell. 

Després de presentar un 
vídeo amb el making off del 
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Dins de la celebració del 
Carnaval, els centres cívics 
hi participen acollint actes de 
la festa o proposant diversos 
tallers de preparació.

Mantoneja el teu balcó és 
una proposta per estimular 
la creativitat familiar i, al-
hora, contribuir a guarnir la 
ciutat per a la festa. El taller 
es va fer ahir al centre cívic 
de Sant Joan i es repeteix 

avui, de dos quarts de sis a 
les set de la tarda, a la Geltrú. 
El preu és de 6 euros.

L’altre taller ha d’ajudar 
en les disfresses. I ara maqui-
lla’t es fa dilluns, dis 28, al 
Centre Cívic de La Collada i 
el dia 2 de març al del Tacó, 
en el mateix horari de tarda i 
amb inscripció gratuïta.

D’altra banda, l’equi-
pament de la Collada acull 
demà dissabte el ball de 
mantons de les associacions 
de veïns de La Collada i del 
Fondo Somella i, el dia 11 de 
març, a les deu de la nit, serà 
l’escenari per a l’actuació de 
les chirigotas, un acte promo-
gut pel centre cívic i per l’as-
sociació de veïns.

La presentació de la web i del cartell es va veure in-
terrompuda pel Ball de Bastons, colla homes grans, que 
pretenia ballar La Pavana, la coreografia que, no sense 
polèmica, els bastoners ballen al Vot del Poble. Només 
que dissabte no era el 5 d’agost i els bastoners es van 
presentar a La Sala amb bastons, taca-taques i cadires de 
rodes, i altres xacres pròpies de l’edat. Va ser  l’homenat-
ge dels Marítims de Vilanova –la societat que aquest any 
farà el Sermó i l’Enterro del Carnestoltes– als bastoners 
de l’Agrupació de Balls Populars de Vilanova.

Al voltant del Dolcet, el 
caramel que protagonitza el 
conte de Susana Peix, s’han 
organitzat diverses propos-
tes per amenitzar el Carnaval 
Infantil, al carrer, a les biblio-
teques i a les escoles.

Una de les propostes és 
la Gimcana del Dolcet, que 
es va fer fa un parell d’anys i 
que s’ha repetit aquesta set-
mana. Els nens han de trobar 
els mini-Dolcets que hi ha 
amagats a sis botigues dels 
carrers Sant Sebastià i Ca-
putxins, omplir les butlletes 
que hi ha a les biblioteques, 
botigues i a la Botiga de la 

FAC al Toc. Els participants 
poden anar demà dissabte, a 
les cinc de la tarda, a la festa 
final de la gimcana que es 
farà al local de l’Orfeó Vila-
noví, on hi haurà sorpreses, 
sortejos i algun detall per als 
assistents.

A més, l’autora del conte 
En Dolcet, el caramel que volia 
anar a la comparsa, ha estat 
explicant el conte a diverses 
escoles aquests dies i el dis-
sabte 5 de març l’explicarà 
també a la Biblioteca Armand 
Cardona, a les dotze del mig-
dia. Aquella tarda, el Dolcet 
participarà al Carnaval del 
Barri de Mar.


