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Quatre ratlles 
El Carnaval, les Carnestoltes,  és, 
en el calendari de la tradició 
cristiana, el període de celebració 
que precedeix l'època d'austeritat i 
de penitència de la Quaresma. En 
Carnestoltes s'hi manifesten, d'una 
manera barrejada i confusa, 
costums i festes molt antics, molt 
heterogenis i diversos, propis de 
diferents cultures i civilitzacions.  

És una celebració que pertany al 
culte lunar, per això és una festa 
mòbil. Comença entorn de 
l'Epifania, però estrictament es 
considera carnaval els tres dies 
anteriors (diumenge, dilluns i 
dimarts) al dimecres de Cendra.  

A la nostra escola, la Festa de 
Carnestoltes és una tradició des 
dels inicis de l’Escola, allà per 
1985, quan un grup d’alumnes 
coordinats per la professora María 
José Aliaga la va celebrar per 
primera vegada, i forma part de les 
activitats obligades per al mes de 
febrer - març. 

Són  d i es  de  d i s f resses , 
manaments del Rei Carnestoltes, 
del Pregó de Carnestoltes i de 
cançons. I el dia gran, el dia de 
Carnestoltes, que nosaltres 
celebrem el divendres anterior al 
dimecres de Cendra, construïm 
entre  tots i totes un espectacle de 
foc i fum, de música i de so, de 
color, de companyonia i de 
diversió… No t’ho pots perdre. 
Apunta a la teua agenda el 21 de 
febrer de 2020, dia de Carnestoltes 
de l’Escola d’Adults de Torrent. 

Per les Carnestoltes, totes les bèsties van soltes  
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://ca.wikiquote.org/wiki/Dilluns
https://ca.wikiquote.org/wiki/Dimecres


PÀGINES CENTRALS                        

 

  

 Com anunciàvem en el número 
anterior dels nostres Fulls Informatius, 
l’Escola d’Adults de Torrent (Centre Pú-
blic de Formació de Persones Adultes) 
continua amb la seua dinàmica activa i 
participativa d’activitats d’Aula Oberta. 
La visibilitat social del nostre col·lectiu 
és més que palesa... L’EPA de Torrent 
és ben coneguda per la seua proposta 
formativa i també, de manera molt es-
pecial, per l’amplia oferta de propostes 
de dinamització social i cultural que per-
meten entendre l’educació con un pro-
cés optimitzant que abasta tota la nos-
tra vida en àmbits formals, no formals i 
informals, i que busca el ple desenvolu-
pament personal i la integració social. 
Pas a pas, enriquint el contacte entre 
iguals, volem desenvolupar projectes 
que permeten la democratització cultu-
ral (cultura per a tots i per a totes) fins 
arribar a dinàmiques de democràcia cul-
tural (cultura creada per tots i per totes), 
en la plena confiança en un futur perso-
nal i col·lectiu construït des de la tole-
rància, el respecte, la solidaritat, la con-
vivència multicultural i l’equitat. 
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Escola oberta i visible... 

  Pas a pas, enriquint el contacte entre 
iguals, desenvolupem projectes que perme-
ten la democratització cultural (cultura per a 
tots i per a totes) fins arribar a dinàmiques 
de democràcia cultural (cultura creada per 
tots i per totes) 



PÀGINES CENTRALS 

Imatges de 2019...   CARNESTOLTES 2020 
Programa d’activitats  

 

13 DE FEBRER, a les 18:30 h.,  
PREGÓ DE CARNESTOLTES,  
amb XARANGA/BATUCADA. 
 

Manaments del Rei de Carnestoltes 

Dilluns, dia 17: M’he escapat de la pelu...  
Dimarts. Dia 18:                                        
No m’ha sonat el despertador! 
Dimecres, dia 19: Sóc molt modern/a! 
Dijous dia 20:                                            
Viatge al passat... Tinc 17 anys!!! 
 
DIVENDRES, DIA 21 DE FEBRER 

Tot el món disfressat.               
Festa de les Carnestoltes 

-19:30 h. Concentració de comparses. 
Plaça Sant Pasqual. 
-20 h. Cercavila (Colla de dimonis de 
Massalfassar, xaranga de la UMT, Batuca-
da Cientambores...). 
-21:30 h. Sopar (pati de l’Escola Adults 

Centre Vora Sèquia—Sant Marc). 
-22:00 h. Ball (amb Orquestra). 

SOPAR DE CARNESTOLTES: 

Cal apuntar-se en les classes. Parleu amb el 
tutor o tutora o delegats/des... 

Pots triar entre tres modalitats d’entrepà: 
llonganisses amb pisto, comapanatge 
(fiambre) i ensalada de tonyina, ous i olives.  

Pots triar la beguda: aigua, refresc de  cola, 
de taronja o de llima, cervesa amb o sense 
alcohol. 

Després de la cercavila, cada grup podrà   
arreplegar la seua bolsa amb els entrepans i 
les begudes a la caseta d’organització (pati 

del Centre Vora Sèquia). 

Fulls informatius del Centre Públic d’fpa Torrent                  nº 318 de l’1 al 15 de febrer de 2020 / pàg. 3 

Pregó 2019 

Manaments a les classes 

Cercavila 2019 

Correfoc 2019 



ÚLTIMA 
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