
 

 

DIMECRES 6 DE MARÇ 

ENTERRAMENT DE LA SARDINA 

A les 19:30 h, des de la plaça Jacint Verdaguer, sortida del seguici 
fúnebre del Carnestoltes acompanyat per les plorones, els amics i 
sobretot les amigues, la família i la parentela propera i llunyana i 

també totes aquelles persones que s’hi vulguin afegir 

La comitiva recorrerà la Réria fins al Centre Cívic. Arribats al lloc i 
plens de pena, es llegiran les absoltes per la seva sardina i se’n 

procedirà a la crema. 

En finalitzar l’acte, es servirà sardinada i pa amb tomàquet per 
gentilesa del difunt. 

Animació a càrrec de Nexus Teatre. 

 

INSCRIPCIONS 
Si voleu gaudir del sopar de Carnaval i/o participar al Concurs, cal 
que feu la inscripció a l’Ajuntament en horari d’oficina (matins de 
10 a 13:30 h de dilluns a divendres i tardes de 18 a 20 de dilluns a 
dijous) a partir del dia 15 i fins al dia 28 de febrer. 

Cal que sol·liciteu les bases del concurs quan feu la inscripció!! 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3 i 6 de març 



 

 

DISSABTE 2 DE MARÇ 

RUA DE CARNAVAL 

A les 18:30 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 19:00 h rua, encapçalada pel Rei Carnestoltes i el seu seguici, 
pels carrers del poble fins al Centre Cívic.  

En arribar, entrega de la clau del poble per part de les autoritats 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 

Escarola amb romesco, tonyina i tomàquet xerri 
Turnedó de llom amb patata panadera 

Mousse de llimona  
Pa, aigua i vi 

Cafès o infusions i gotes 
  

  Preu del sopar: 18 € 

Preu del sopar per a participants i persones disfressades: 15 € 

  

 

 

 MENÚ INFANTIL  
Combinat de macarrons amb hamburguesa 

Terrina de gelat 
Aigua i pa 
Preu: 8 € 

 

BALL DE CARNAVAL 

Després de sopar, la festa continua amb ball per a totes les edats 
amb l’actuació de DJ Luís Ortega resident Green Dog (Reus) i 

l’actuació especial de Llucifer Co. Dj’s. 

 

 

  

  

  

PREMIS DE CARNAVAL 

A les 00 h, entrega de premis de la mà del Rei Carnestoltes. Durant 
el transcurs de la nit es lliuraran 2 premis extraordinaris. 

 

DIUMENGE 3 DE MARÇ 

CARNAVAL INFANTIL 

A les 17 h, rua infantil des de la plaça Jacint Verdaguer i fins al 
Centre Cívic, acompanyats de la Txaranga Suquet Calero. Tot 
seguit festa infantil amb animació i moltes sorpreses més. En 

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


