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Editorial
  

Carnestoltes

El  cap  de  setmana  del  17-18  s'  han  celebrat  les 
festes del Carnestoltes, a Lliçà d'Amunt i Lliçà de 
Vall  i  hem  pogut  veure  unes  disfresses  molt 
divertides. Entre d'altres, les disfresses de mosques 
i  merdes  gegants,  i   la  comparsa  “la  boda  de 
Farruquito”.   Els dos municipis de Lliçà de Vall i 
Lliçà  d'Amunt,  respectivament,  van  organitzar 
concursos de disfresses i van atorgar premis a les 
diferents  modalitats  de  comparses  i  individus 
participants.

El dissabte 17 de febre, la rua de Lliçà de Vall va 
començar  al  Pavelló  municipal  i  va  fer  un 
recorregut per tot el poble. La rua, que es reprenia 
aquesta  per  primer  cop  en  molt  temps,  va  ser 
accidentada: la pluja va fer acte de presència  i 
se'n  va  anar  la  llum,  aleshores,  el  poble  es  va 
quedar a les fosques. Després d'una pausa es van 
poder reprendre les activitats  i  es  va procedir  al 
lliurament dels premis.

Premis del Concurs de Carnaval de Lliçà de Vall.

Els guanyadors de Lliçà de Vall van ser:

1r Premi: Mosques i Merda

2n Premi: Girasols

3r Premi: Egipcis

El nivell va resultar molt igualat i fins al final no es 
va poder esbrinar el guanyador.

A  Lliçà  d'Amunt  la  rua  de  Carnestoltes  es  va 
celebrar el diumenge dia 18 de febrer.

La desfilada va començar a la plaça Catalunya, es 
va fer una parada davant  l'Ajuntament, i va acabar 
a  l'Aliança, allà  es  va realitzar  el lliurament dels 
premis. Hi va haver diverses modalitats premiades.

  

Premis del Concurs de Carnaval a Lliçà d'Amunt:

Modalitats:

Individual: Margarita

Grups: Preservatius

Comparsa: Boda de Farruquito

Carrossa: Hansel i Gretel

Cal dir, que dos dels premis que es van atorgar van 
correspondre a alumnes de l'IES Lliçà.

A Lliçà d'Amunt, hi van participar un total de vint 
parelles entre comparses i disfresses individuals. La 
cremada d'en Carnestoltes va cloure  la festa tal i 
com marca la tradició.

Un  fet  que  cal  esmentar  és  la  considerable 
participació que hi va haver als dos pobles veïns, 
sobretot a Lliçà de Vall, on  hi van participar unes 
vint-i-cinc  comparses,  i  moltes  disfresses 
individuals.  Un  senyal  inequívoc  que  la  gent  té 
ganes de gresca i que la continuïtat de la rua en 
aquest municipi  ha d'esdevenir una tradició.
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