
Un any més s’apropa el Carnestoltes, i al Joc de 
la Bola no ens ho volem perdre  !!!! 

 

Benvolgudes  Famílies!!!!   

Tal i com  hem fet els últims anys, us proposem  participar a la Rua del proper 
25 de febrer. 

Per aquest any hem buscat novament una disfressa divertida, colorida  i fàcil 
de fer : PEIXOS DE COLORS!!!!!  

Us passem unes fotos per què us feu una idea del que us proposem: 

 

 

 

��En cas que algú no vulgui anar de peix de colors, s’admeten: BUSSOS o 

PESCADORS. 

 

 

Material que necessitem:  

Com podeu veure es tractaria que la majoria anéssim de PEIXOS. Intentant que 
en una mateixa família no es repetissin els colors per assegurar-nos que sigui el 
més variat possible. Els colors escollits  de la base de la disfressa són TARONJA, 
FUCSIA, BLAU I VERD.  

 



Segons el color de base que escolliu, hi ha altres 3 colors per a fer les escates: 

ü COLOR TARONJA DE BASE: vermell, groc i gris platejat per les escates  
ü COLOR FUCSIA DE BASE: rosa fluix, blau cel i gris platejat per les escates  
ü COLOR BLAU DE BASE: blau cel, verd i gris platejat per les escates 
ü COLOR VERD DE BASE: blau, groc i gris platejat per les escates 

 

Tal i com us hem comentat abans, si algú no vol anar de peix, us podeu 
disfressar de pescadors o de bussos. 

 

ü Roba  

Hem anat a TEIXITS BALCELLS, Pl.  Paeria, 6,  telf.  973/ 241887, ja hem parlat 
amb ells. Quan hi aneu feu-los saber que sou del Joc de la Bola, ja saben les 
mides i quin color de les escates van amb cada base.  

Quan hi aneu, podeu escollir un dels 4 colors de la base ( ideal si cada 
membre de la família tria un color) , ..tan sols es tracta de triar la llargada, 
depenent de l’alçada del q s’ha de disfressar. A grans trets, el que hem resolt 
en funció de la roba escollida (fa un 1,50 d’amplada), és el següent: 

Petits BASE PEIX: 65 cm ( fins a 2º de primària) ( TEIXITS BALCELLS) 

Mitjans, adults i Adults XL BASE PEIX: 1 m ( TEIXITS BALCELLS) 

Escates: 20 cm de cada color (TEIXITS BALCELLS) Ja saben quines combinacions 
segons el color de la base 

 

Els ulls i la boca us proposem de fer-ho amb retalls de goma eva ,i pegar-les 
amb cinta doble cara (o altra opció que trieu). Necessitaríem color blanc i 
negre. 

Per acabar de fer la disfressa, us proposem fer un barret en forma de peix, el 
farem aprofitant els retalls sobrants. Ens podríem pintar la cara de color de la 
roba o bé dur una perruca. Aquest és un punt que ho deixem a la vostra 
elecció... cada any hi ha grates sorpreses que fan el grup més divertit i variat.  

Aniria molt bé  que la roba d’abric i pantalons que portem sota la disfressa, 
sigui el més fosca possible i a sobre posar-nos la disfressa . 

Pels que vulgueu compartir l’experiència de fer la disfressa i /o posar en comú 
dubtes o propostes us proposem uns dies en que ens podem trobar a la sala de 
professors de l’escola. 



ü Proposta de dies per fer la disfressa a l’escola : 

Divendres dia 10 de Febrer i divendres dia 17 de febrer, a les 4:45 a la Sala de 
Professors.  

Hauríeu de portar la roba (teixits Balcells), les peces de goma eva ( blanc i 
negre) , tisores i cinta doble cara. 

ü Confeti: 

confeti!! Com cada any confiem que cadascú porti el que pugui...( altres anys 
el confeti era paper passat per la trituradora de papers!!!!!). Si després de 
comprar tot el material ens sobra diners, en comprarem un parell de sacs. 

ü Bombolles de Sabó: 

Aquest any, per amenitzar encara més la nostra participació, proposem ja que 
som peixos de colors, fer BOMBOLLES DE SABÓ!!!!!!! (de fabricació casolana o 
comprat). Si algú sap com fer-de de grans que ens ho faci saber o bé 
directament ho porti el dia de la rua!!!!! 

ü Voluntat : 

Hem pensat, com cada any, que pel material del carro, piles de l’aparell de 
música i imprevistos que cada any surten, posar 1 euro per persona que 
assisteix a la rua. Amb els diners que sobrin, si és el cas, es comprarà confeti per 
tothom. Aquests diners es recolliran el dia que quedem per fer la disfressa. 

SOPAR:  

I per qui vulgui, després de la RUA, podem anar TOTS JUNTS A SOPAR. 

Aquest any el lloc proposat és el Restaurant del Club Tennis Urgell. El menú 
d’adult és de 18 euros i el de nen de 11 euros. 

ü MENÚ ADULT: Pica Pica:( patates braves, musclos al vapor, calamars a 
l’andalusa i croquetes casolanes de pollastre), Segon a escollir: Pollastre 
al forn, Bacallà a la llauna, Costelles a la barbacoa o Lluç amb salsa. 
Postres i Beguda. 

 

ü MENÚ NEN: Primer: Pasta o arròs, Segon: carn i Postres: Gelat.  

 

ü Si hi ha quelcom especial en quant a aliments pel sopar, ho podeu 
comunicar mitjançant el formulari de la inscripció. 

 



MOLT IMPORTANT!!!!!! 

Hem de confirmar tant la gent que vindrà a la Rua, com la gent que vindrà a 
sopar!!!!!! 

Per qualsevol dubte o aclariment posem una adreça, expressament creada 
per a l’ocasió, on dirigir-vos i us atendrem el més aviat possible. 

carnavaljocdelabola@gmail.com 

 

A més també podeu dirigir-vos a 

ANNA FILLAT -  annafillat@gmail.com 

PILAR FARRERES  pfarreres@ono.com 

ESTER SENTOLL  estersentoll@gmail.com 

ANNA ARDIACA  aardiaca@xtec.cat 

MARICEL OLIVA olivamaricel@gmail.com 

NURIA MONTALA nmontala@gmail.com 

MONTSE CASTILLO monjust@hotmail.com 

 

Us hi esperem !!! RECORDEU CONFIRMAR!!!!! JA SIGUI AL CARNESTOLTES, AL 
SOPAR O BÉ A LES 2 COSES!!!! 

 

DATA MÀXIMA PER APUNTAR-SE AL SOPAR EL DIMECRES DIA 22 
DE FEBRER!!! 

NO HI HA DATA MÀXIMA PER APUNTAR-SE A LA RUA!!!!! 

Per a fer la inscripció , heu d’emplenar el formulari que trobareu en el següent 
enllaç: 

  

 

 

 

https://goo.gl/forms/TlpCEtH9ILdRJoK92 

	


