
ELS ACTES DE
EL BRUT I LA BRUTA 2019 

Pregó de carnaval
A la plaça del pati es donarà 
el tret de sortida a la part 
més tradicional de la festa: 
el pregó, la dansa del Bonic 
i la Bonica, els ballets de 
gegants, etc.
L’entrega de l’estatueta del 
Brut al millor balcó donarà 
pas al pregó, ple de sorpre-
ses i sense deixar de banda 
en cap moment la sàtira i 
l’humor.
El seguirà la dansa del 
Bonic i la Bonica al so dels 
violins i, per acabar-ho els 
ballets dels gegants.

18.00 h

16.15 h

Parc Infantil
In�ables, jocs i música per a 
que els més petits s’ho 
passin d’alló més bé

23 febrer
DISSABTE

11.00 h
Carnaval Infantil
A la plaça de pati s’iniciarà 
una rua amb on ens 
acompanyaran els timba-
lers infantils d’agramunt i 
tindrà � al convent de  Sant 
Antoni de Pàdua on 
s’acollirà l’espectacle de 
KaraokesBand KIDS per als 
més petits.

16.45 h

DIVENDRES

Rua Infantil
Al CEIP Sant Gil iniciarà la 
rua amb els petits Bruts i 
Brutes del “CEIP Sant Gil” i 
de la “Llar d’Infants el Jardí”

23.30 h
Nit de disfresses
Un tret característic de la 
festa són les disfresses, 
aquestes tindran el seu 
màxim moment desplen-
dor en el conurs de disfres-
ses. Els premis es lliuraran a 
la 01:30h.
Les difresses i la resta de 
gent ballaran al ritme dels 
grups de versions La Loca 
Histeria, Sixtus i Dj David 
Beatz, també gaudirem de 
la disubauixa de la batuka-
da Batokatu d’Oliana acom-
panyats dels gegants.

Rua de carnestoltes
La dansa del Bonic i la 
Bonica, i els ballets de 
gegants donarà el tret de 
sortida a la rua, encapçala-
da pels gegants, grallers, 
Xaranga Damm-er, perso-
natges i comparses.

acte seguit

Botifarrada i Bingo Brut
Els entrepans de botifarra i 
el bingo brut donaran per 
acabada la tarda al pavelló.

 febrer22

23.30 h
Nit de Circ
Nit temàtica amb els DJ’s 
“PD Croks Life” i “DJ Send0”
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