
  

Ja arriba el  Carnestolte� Carnestolte�  amb ganes de diversió, i el primer que volem fer és donar-vos 

les  gràcie�  per participar a la 3ª Rua que organitza  l’AFA Gravi. 

Aquest any tenim un  NOU PUNT DE TROBADA!!!!  i us convoquem a les   16:00�  a la: 
 

  Plaç� d� l� Palmer� - Jardin� Jua� Ponc�Plaç� d� l� Palmer� - Jardin� Jua� Ponc� 
 

Des de la comissió ens indiquen que a partir de les 16:00h de la tarda hi haurà el tall de                    
trànsit de la rua entre Plaça Sanllehy i el Carrer Santuari amb Mare de Deu del Coll.  El bus                    
que arriba a la plaça serà el 22. 
 
Per tal de mantenir una bona organització de la nostra comparsa us agraïm que respecteu               
les següents indicacions: 
 

Com sempre, el material necessari per a confeccionar la nostra disfressa serà proporcionat             
per  l’AFA Gravi.  Només heu de portar samarreta/dessuadora negra i pantalons/malles/leggins             
de color negre. 
 

Els menors d’edat, han d’anar acompanyats d’un adult. L’organització no es farà            
responsable dels menors. 
 

Pun� d� contro�: Ja has arribat a la Plaça de la Palmera??? Busca el punt de control per                    
notificar la teva assistència. Molt important! 
 

Recorda que per formar part de la comparsa és imprescindible anar amb la nostra  disfress� disfress� .               
Avisa als teus familiars i amics acompanyants (no disfressats) que han d’anar fora de la               
comparsa, per les voreres.  
 

No som una comparsa professional, volem gaudir i passar-ho bé, però haurem d’anar amb              
files de 3-4 persones, respectant la distància del davant i tenint cura per quan s’aturi la                
marxa de la Rua. Molta atenció amb els més petits.  
 

Si portes cotxet també hauràs de vigilar de no trepitjar al de davant. Si vols, pots decorar el                  
cotxet amb els mateixos colors de la disfressa. 
 

Enguany comptem amb la col·laboració de  Tocat� X Grav�!!!!Tocat� X Grav�!!!!  
 

Hem fet una coreografia molt fàcil de seguir amb cançons de tota la vida. Quan us indiquem                 
haurem de deixar un passadís central per l’actuació de Tocats X Gravi, en aquest moment               
només caldrà seguir el ritme de la batucad� . Molt important deixar-los el seu espai. En                
acabar la seva actuació, ens tornem a col·locar en files de 3-4 i continuem amb la                
comparsa. 
 
Només ens queda desitjar que us ho passeu molt bé i que pugueu gaudir d’una tarda de                 
diversió amb la companyia d’amics, familiars i companys de Gravi.  Fe� famíli�, fe� escol�!!! 
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