
17, 18 i 19 de febrer

CARNAVAL 2023

El Pla de Santa Maria



DIVENDRES 17 DE FEBRER

RUA ESCOLAR

A les 14:45 h. sortida dels alumnes de l’Escola Sant Ramon,

que passaran a recollir la quitxalla

de la llar d’Infants Quatrevents.

Junts recorreran el Raval de Sant Ramon, el carrer Major,

la plaça Jacint Verdaguer i la Réria i tornaran a l’Escola pel
carrer Sardana i el Raval de Sant Ramon.

A l’Escola, se servirà un berenar per als participants a la rua

i es llegirà el discurs del Rei Carnestoltes.

DISSABTE 18 DE FEBRER

RUA DE CARNAVAL

A les 17:30 h. concentració de carrosses, comparses, grups,
participants i jurat a la plaça Sant Jordi esperant l’arribada de

Sa Majestat el Rei Carnestoltes.

A les 18:00 h. rua pels carrers del poble fins al Centre Cívic
encapçalada pel Rei Carnestoltes i el seu seguici.

En arribar al Centre Cívic lliurament per part de les autoritats
de la clau del poble i presa de poder de Sa Majestat el Rei

Carnestoltes.



LECTURA SOLEMNE DEL PREGÓ DE CARNAVAL

A càrrec de Sa Majestat el Rei Carnestoltes.

Presentació dels participants del concurs dalt de l’escenari.

TRADICIONAL SOPAR DE CARNAVAL

MENÚ
Amanida de calçots confitats, pernil d’ànec

i vinagreta de taronja
Galta de porc desossada amb salsa dolça i guarnició

O
Pollastre i llonganissa a la brasa
amb patata i tomàquet al caliu

Pastís de poma
Pa, aigua i vi

Cafès o infusions i gotes

Preu del sopar: 20 €

(els concursants tenen un preu especial)

MENÚ INFANTIL
Combinat de macarrons amb escalopa i xips

Terrina de gelat
Aigua i pa
Preu: 12 €

BALL DE CARNAVAL

Després de sopar la festa continua amb ball per a totes les edats
amb DJordi i DJ K.



PREMIS DE CARNAVAL

A mitjanit, lliurament de premis de la mà del Rei Carnestoltes.

DIUMENGE 19 DE FEBRER

A les 17 h, rua infantil des de la plaça Jacint Verdaguer fins al
Centre Cívic, acompanyats de la formació musical Batucada
Carnavalera. En arribar, espectacle infantil “El Planeta del Rei
Carnestoltes”, a càrrec de Rovell d’Ou. En finalitzar, berenar per

a tots els assistents per cortesia de
Sa Majestat el Rei Carnestoltes.

INSCRIPCIONS

Si voleu gaudir del sopar de Carnaval, cal que feu la inscripció
a l’Ajuntament entre el 30 de gener i el 16 de febrer.

Si voleu participar al concurs, cal que feu la inscripció a
l’Ajuntament en horari d’oficines (matins de 10 a 13:30 de
dilluns a divendres i tardes de 18 a 20 de dilluns a dijous) entre
el 30 de gener i el 16 de febrer.

Cal que sol·liciteu el confeti quan feu la inscripció!!

Amb la col·laboració de:

AMIPA de l’Escola Sant Ramon

ESCOLA SANT RAMON

LLAR D’INFANTS QUATREVENTS


