
 

Ja ha arribat la REINA DEL CARNAVAL!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÓ  DE   CARNESTOLTES 
 

Bon dia a tothom!! 

Soc la Loli Pop, na Carnestoltes, 

la reina dels poca-soltes. 

No us podeu imaginar, 

com m’ha costat arribar 

i he donat voltes i voltes 

fins “Les Escoles” trobar. 

 

Tot i que he vingut a peu, 

i no m’ha calgut aparcar, 

amb tantes portes d’entrada, 

no sabia quin timbre tocar. 

 

Doncs bé, ja em teniu aquí 

i vinc per fer-vos riure 

perquè aquest maleït virus 

no ens vol deixar ni viure. 

 

Escolteu amb atenció 

les consignes de la setmana. 

Farem activitats ben diverses 

i tot el que ens doni la gana. 

 

No oblideu preparar el complement 

de la disfressa que heu pensat, 

relacionada amb algun personatge 

de la pel·lícula que heu triat. 

 

El dimarts, al vostre aire, 

informals o ben mudats. 

Però com en la pel·li “Inside Out”, 

caldrà portar el cap pintat. 

 

El dimecres roba dinàmica 

per tal de córrer o jugar. 

Podreu vestir-vos d’esports 

que us agradin practicar. 

 

El dijous peus calentons, 

no us podeu pas refredar. 

Porteu botes o botines 

pel “Gat amb botes” imitar. 

 

 

 

Ens ha fet el pregó de benvinguda i ens ha dit les consignes de la setmana: 
 

o DIMARTS: al vostre aire, informals o ben mudats.  
Però com en la pel.li “INSIDE OUT” caldrà portar el cap pintat. 

o DIMECRES 10 DE FEBRER: El dimecres roba dinàmica per tal de córrer o jugar.  
Podreu vestir-vos d'esports que us agradin practicar. 

o DIJOUS 11 DE FEBRER: El dijous peus calentons, no us podeu pas refredar.  
Porteu botes o botines pel "Gat amb botes" imitar. 

o DIVENDRES 12 DE FEBRER: El divendres, la gran festa, anirem ben disfressats.  
I farem la desfilada si ens la deixen realitzar. 
 

Però abans d’aquesta celebració DIJOUS DIA 11 celebrarem el DIJOUS LLARDER amb 
un bon esmorzar de pa amb botifarra d’ou que l’AFA ens farà arribar. Així que no cal que 
porteu esmorzar. 
 
 
Bona setmana de Carnestoltes! 
Gurb, 8 de febrer de 2021 
Equip Directiu 

Sortirem per torns al pati, 

pel “Dijous Gras” celebrar. 

Menjarem pa amb botifarra 

per fer un bon esmorzar. 

 

El divendres, la gran festa, 

anirem ben disfressats. 

I farem la desfilada 

si ens la deixen realitzar. 

 

No cal que prengueu nota 

del que us acabo d’explicar. 

Us ho deixo ben escrit, 

per si ho voleu consultar. 

 

I, ara, permeteu-me que us digui 

que aquest curs és especial 

ja que amb tota la pandèmia 

no fem pas vida normal. 

 

Jo que soc molt optimista, 

us porto felicitat: 

festa, gresca i disbauxa, 

ballaruga i llibertat. 

 

Això sí, tot és possible, 

però no podem oblidar: 

gel desinfectant, mascareta 

i distància de seguretat. 

 

Abans d’acabar us expresso 

el desig més estimat: 

No em cremeu, deixeu-me viure 

i estaré al vostre costat! 

 

Junts lluitarem contra el virus 

amb fermesa i decisió 

i amb petons i abraçades 

tindrem un planeta millor. 

 

LOLI  POP  2021 

 


