JOC INFANTIL
Proposem aquesta ruta adaptada pels més
menuts i menudes i les seves famílies. Farem
que aquest any torni a sortir el confeti al
carrer!
Es tracta d’una ruta on podrem conèixer tots
els espais on té lloc el nostre Carnaval. Per fer
l’activitat en família necessitarem complement carnavalesc (mocador del Pullassu,
maquillatge, disfressa de senyoretes/homenots o la disfressa de carnaval d’enguany que
hagueu decidit), llapis o bolígraf per dibuixar,
ganes de conèixer el carnaval i bosseta de confeti
Per saber que heu fet la rua del carnaval i heu
passat pel diferents elements podeu deixar un
grapadet de confeti a davant de les estructures
que hagueu vist. Entre tots farem que el poble
agafi una mica de color i olor de carnaval.
Plaça de la Sardana. Aquí comença la rua i
antigament el Rei o Reina deia unes paraules a
tot el poble i començava la rua. Troba els 6
Reis o Reines que hi ha en els cartells.
El maquillatge és una de les coses més importants del Carnaval.
Vosaltres aneu maquillats o maquillades?
Podeu penjar una fotografia vostra a les
xarxes socials amb el #olordecarnaval #carnavalinfantil.
Nau de carrossaires. Aquí és on comença tot.
Durant molts mesos els i les carrossaires
dibuixen i construeixen les carrosses pel dia
de la rua. Escolliu la carrossa que més us
agrada dels cartells i dibuixeu-vos a sobre la
carrossa com si fossiu el futur Rei o Reina
carnestoltes.
Quan siguis gran vols ser carrossaire?

Plaça Vella. Aquí el dia de l Pullassu és on té
lloc el ritual per començar el Carnaval. Fes
sonar les 5 cançons del Pullassu. Quina és la
teva preferida?
Plaça Jacint Verdaguer. Perquè un torellonenc o torellonenca sigui Rei o Reina s’ha
d’il·luminar EL F_L_T_ _L quan l’agafa.
S’acaba el Carnaval el dia de l’enterrament de
la sardina on es crema el Rei o Reina Carnestoltes. Tohom després menja pa i sardines a la
Plaça Vella. Pots trobar la sardina amagada
per la plaça?
Plaça de la Vila. Sabies que la nit del Pullassu
tothom es pinta la cara amb una M que ve del
nom Margalef? Troba la M més gran en un
dels cartells.
Carrer Capsavila. Aquí el dia del Pullassu la
batucada no para de tocar. Fes anar el pulsador i balla la primera cançó que sona. Si vols
pots gravar-ho en vídeo i penjar-ho a les
xarxes socials fent servir el #olordecarnaval
#carnavalinfantil
Plaça Nova. Durant la nit de Senyoretes i
Homenots la passarel·la és el més important.
Tothom hi desfila sense vergonya. T’atreveixes a pujar amb tota la teva família i
descobrir els orígens de la nit de Senyoretes i
Homenots?
Plaça Germà Donat. El Pullassu comença en
aquesta plaça amb el so de 3 coets. Troba els
3 coets que estan amagats per tota la plaça.
Plaça Joanot Martorell. A la plaça Joanot
Martorell s’acaba la rua de les carrosses.
Trobaràs uns fils a les estructures on pots
escriure en un paper què és el que més
t’agrada del Carnaval de Torelló.
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Plaça de la Sardana

Funzone, maquillatge i pregons
del Carnaval de Terra Endins
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Nau Carrossaires

Recull de colles carrossaires

Plaça Germà Donat
El Pullassu

Carrer Capsavila

Experiència de llums i so
de la cercavila del Pullassu
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Plaça de la Vila

Recull de cartells del Pullassu
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Plaça Vella

Història, elements i passos
del ritual del Pullassu
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Plaça Jacint Verdaguer
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El relleu del falatell. Trajectòria
dels Reis i Reines Carnestoltes

Plaça Nova

La passarel·la del temps
Senyoretes i Homenots

Plaça Joanot Martorell

Portades de les colles guanyadores,
caçadisfresses, aftermovies i recull
d’anècdotes del Carnaval de Terra Endins

