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CARNAVAL DE TARRAGONA 2018

P

arlar del Carnaval és parlar de disbauxa, de diversió, d’excessos…
Diuen que “Per Carnaval tot s’hi val”, i és el que d’alguna manera reflecteix aquest programa d’actes. Hi podem trobar un seguit
d’activitats destinades als més petits de la casa o als més grans, passant per joves i adults. També actes gastronòmics amb menjars típics
del Carnaval, i actes itinerants com les rues dels barris dissabte al matí
o l’espectacular Rua de l’Artesania a la tarda. I fins i tot les mascotes de
casa tindran el seu moment.
Endinseu-vos, doncs, en aquest apassionant programa de Carnaval i
vegeu les diferents possibilitats que poden donar aquests
dies de festa.

L’Ajuntament de Tarragona és, amb
caràcter general, l’organitzador dels
actes, excepte aquells en què consta
expressament una altra entitat o
persona. En aquest últim supòsit,
les persones organitzadores són
les responsables del desenvolupament
i el funcionament normal de l’activitat i
de la resta d’obligacions que exigeix la
legislació aplicable.

PROGRAMA D’ACTES
Actes previs
“Avui cuino jo”, edició
carnavalesca. Després de la

primera edició dins la campanya
de Nadal, tornem a donar, als que
us agrada cuinar, l’oportunitat de
fer-ho al Mercat Central. Volem
trobar la millor recepta i el millor
cuiner o cuinera que ens proposi
un plat típic de Carnaval.
Premis: el guanyador rebrà 90 €,
i la resta de participants 30 €, per
comprar al Mercat Central fins al
31 de març.
Inscripcions i bases del concurs:
participo.cat/mercatcentral/
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Divendres 2 de febrer
8.30 h. Mercat Central, Inici del
concurs “Vivim el Carnaval al
Mercat”, dirigit als paradistes
que hagin guarnit el seu
establiment. Hi haurà dues
categories: Premi Individual
i Premi Col·lectiu.
Més informació,
inscripcions i bases del
concurs:
participo.cat/
mercatcentral/ >
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11 h, 13 h i 15 h.
Mercat Central. Parada La Teca
i la Meca de la Plaça. “Avui cuino
jo”, edició carnavalesca. Veniu
a gaudir de la recepta a primera
fila com a públic i a animar els
concursants d’aquesta edició.

19 h. Mercat Central. Parada La
Teca i la Meca de la Plaça. Eduard
Sanromà i David Martín us animen
a participar en un joc sensorial
i a satisfer les vostres ganes (i
set) de disbauxa: gaudireu de cinc
vins del Celler Sanromà i cinc
tapes elaborades amb productes
de Pesca Salada Pitarch. Adreçat
exclusivament per a majors de 18
anys. Aforament limitat.
Preu: 3 €
Inscripcions: participo.cat/
mercatcentral/
La recaptació de totes les
activitats que es fan al Mercat
anirà destinada a l’AFANOC per
ajudar els nens amb càncer i les
seves famílies, en col·laboració
amb el Mercat Central i la
Fundació Port Aventura.
20.30 h. Vestíbul del Teatre

Tarragona, Rambla Nova, 11. The
Chanclettes: prexou i rebuda.
Les hostesses de l’any us donaran
la benvinguda al seu espectacle
i us acompanyaran a les vostres
butaques. Ja abans d’entrar
gaudireu d’una gran festa que us
anirà anticipant el que us espera
aquests dies de disbauxa.

21 h. Teatre Tarragona, Rambla
Nova, 11. #DPutuCooL, de la

companyia The Chanclettes.

Per donar el tret de sortida
d’aquest Carnaval, quina millor
manera que acompanyar
The Chanclettes en el seu
20è aniversari. L’espectacle
és un retrat hilarant de la
societat i de temes socials
i polítics d’actualitat, amb
els túrmix playbacks
característics de The

Chanclettes: ball, paròdies i
humor irreverent. Es tracta
d’un cabaret contemporani
cosmopolita, amb denominació
d’origen català i amb Lola
Bastarda i La Mega Pubilla com a
mestres de cerimònies.
Preus: 16 i 18 €
(més despeses de gestió)
Entrades: www.ticketplus.cat, i a
les botigues Shiva Music i Arsis de
Tarragona, i Qui’k de Reus

Dissabte 3 de febrer.
EL XARRÓ

De 10 a 14 h. Mercat Central.
Taller de pintacares.
Els estudiants de caracterització
i maquillatge professional de
l’Institut Cal·lípolis t’esperen amb
un ampli ventall d’opcions de
dissenys per pintar les cares de
grans i petits.
Preu: 1 €
Inscripcions: participo.cat/
mercatcentral/
Organitza: Mercat Central

10 h. Plaça Verdaguer.
Activitats per a la canalla,
amenitzades per l’AEIG Alverna,
Fent Camí, Xaloc
i l’Esplai La Grapadora.
Organitza: Casal Popular
La Sageta de Foc
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10.30 h. Plaça Verdaguer.
Esmorzar de coca
amb xocolata.
Preu: 1,50 €
Organitza: Casal Popular
La Sageta de Foc

10.30 h. c/ Gran Canaria, 21.
Master class spinning.

Vine disfressat a fer una classe
d’spinning. Ens posarem en forma
per aquests dies d’excessos.
Cal fer reserva a
sinhus_karate@hotmail.com
Organitza: Club Karate Sinhus Sport

12 h. Mercat Central. Taller
de romesco. Saps fer la salsa

típica del Camp de Tarragona?
Demostra-ho, siguis o no del barri
del Serrallo, on, segons diuen
algunes fonts, hi ha el seu origen.
Porta el morter i els ingredients
i fes la millor salsa de romesco a
les instal·lacions modernistes.
Premi: el guanyador rebrà 90 €
per comprar al Mercat Central.
Inscripcions i bases: participo.
cat/mercatcentral/
Organitza: Mercat Central

12 h. Plaça Verdaguer.
Contacontes.

Organitza: Casal Popular
La Sageta de Foc

12.30 h. Plaça Verdaguer.
Vermut musical a càrrec
del DJ Kuru.
Organitza: Casal Popular
La Sageta de Foc

14 h. Plaça Verdaguer.
Carnaval gastronòmic.

3a Xarronada Popular.

Un bon dinar per començar
les festes amb la tradicional
escudella de Carnaval, el xarró.
Preu: 6 € (plat de xarró, pa, aigua, vi
i postres). Venda de tiquets: a partir
del dia 27 de gener, a La Sageta
(horaris: www.sagetadefoc.cat)
Organitza: Casal Popular La
Sageta de Foc
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17.30 h. Totem Cafè, Rambla
Vella, 15. Concurs infantil
de disfresses. Si voleu passar
una tarda divertida, com a
prèvia del Carnaval, acosteu-vos
disfressats al Totem Cafè. Hi
haurà animació, titelles, minidisco
i coca amb xocolata per a tots
els nens i nenes. Una tarda molt
especial enfocada als petits de
la casa. Entrada lliure, limitada a
l’aforament de la sala.
Organitza: Totem Cafè
Patrocina: Amics de la Part Alta
Col·labora: F4live&TPI

19 h. Casal Popular La Sageta de
Foc, c. de la Nau, 11. Inauguració
de l’exposició fotogràfica
“Dixit o l’art de capturar
la música a través
de la fotografia”,
de Maria Carme Montero.
Organitza: Casal Popular
La Sageta de Foc

19.30 h. Local de l’Escola
de Ball Nou Ritme, c. Reial, 54.

Vine a conèixer el procés
i desenvolupament d’una
comparsa des de dins! Si

voleu saber com es crea un vestit,
des del moment que es té la
idea fins al moment que
surt al carrer, ara és el
moment. La comparsa
Nou Ritme us explicarà els
secrets més ben guardats
del Carnaval 2017.
Organitza: Escola de Ball
Nou Ritme >
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20.30 h. Teatre el Magatzem COT, c. Reding, 14. Sobre els
danys del tabac… i les ostres,
d’Anton Txékhov.
Direcció: Francesc Cerro, amb
Xavier Graset. Un monòleg
còmic… Perdó, volem dir una
“conferència rigorosa” a la qual
recomanem que assisteixin totes
aquelles persones que desitgin
deixar de fumar (i també les que
no ho vulguin fer).
Preu: anticipada, 12 €; taquilla,
14 €; socis COT, 10 €
Organitza: Cooperativa Obrera
Tarraconense (COT)

centres cívics, al Mercat Central
o a la botiga Roba Amiga i ens
comprometem a deixar-les com
a noves i tornar-les a posar al
carrer a preus molt populars.
Pel camí haurem generat llocs
de treball per a persones amb
dificultats per aconseguir
una feina. Un cop s’acabi el
Carnestoltes, recicla la d’aquest
any en qualsevol dels contenidors
taronges que Roba Amiga té als
carrers de Tarragona.
Organitzen: Roba Amiga i
Cooperativa Combinats
Col·laboren: Industria de la
Goma, Mercat Central i Xarxa de
Centres Cívics de Tarragona

16.30 h. Mercat Central. La Teca
i la Meca està de Carnaval.
Durant la tarda, la parada del
Mercat Central ofereix les
següents activitats

1
 6.30 h. Parada de jocs de
fires. Tens bona punteria per

23.30 h. Premium Music Club,
c. Rebolledo, 11. 2n aniversari
de la KukiFriendlyParty,

amb el convidat especial Pepe, la
Kilómetro y Medio de #QQCCMH,
Vayatella Versace com a hostessa
i també amb Lady Isa, LaBonpreu
& LaCaprabo i Banana Laser
Djset. Ambientació cabaret per a
la festa més petarda de la ciutat.
Entrades: facebook.com/
kukifriendly
Organitzen: Kuki Events &
Premium Group

encertar al mig d’una diana?
Tens traça pescant ànecs? Vine i
juga, per tan sols 1 € la partida,
i obtindràs premis directes
d’aliments de les parades del
Mercat.
1
 7 h. Taller de pintacares.
Els estudiants de caracterització
i maquillatge professional de
l’Institut Cal·lípolis t’esperen
amb un ampli ventall d’opcions
de dissenys per pintar les cares
de grans i petits.
Preu: 1 € (recaptació destinada
a AFANOC)
Organitza: Mercat Central
Col·labora: Fundació Port
Aventura

Dilluns 5 de febrer
16.30 h. Inici de la
campanya “Carnaval 3Rs.
Reduir, Reutilitzar i
Reciclar”. Segur que si
ets de Carnestoltes tens
una muntanya de disfresses
que no fas servir. Porta
les teves disfresses als
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19 h. Ajuntament, pl. de la Font, 1.
Inauguració de l’exposició
“Carnaval 2018,
retrospectiva 2017” al Pati de

Jaume I. L’Agrupació Fotogràfica
de Tarragona ens obre la
memòria del passat Carnaval
a través dels objectius
dels seus socis.
Autors: Cristina Calzas, Fermín
Serrano, Joan Padró, Ignacio
Palao, Pilar Palao, José M.
Hernández, Pilar Veciana,
Joan Gabarró, Maria Granero,
Francesc Sech, Paco Fullana,
Francisco Caro i Vicente Rodrigo.
L’exposició romandrà oberta fins
al 4 de març.
Organitza: Agrupació Fotogràfica
de Tarragona

Dimarts 6 de febrer
10 h. Plaça de la Font.
Bastiment de la Bóta.

L’Associació per a la Conservació
de Figures Festives prepara amb
connotacions reivindicatives la
Bóta, que es cremarà per marcar
la fi del Carnaval.
Organitza: Associació per a la
Conservació de Figures Festives
Col·labora: De Muller SA

12 h. Plaça de la Font.
Presentació del Ninot i la
Ninota, per l’Associació per a la

Conservació de Figures Festives,
i els Sèquits del Rei Carnestoltes
i de la Reina Concubina, a càrrec
de les comparses Sinhus Sport
i Colours Fantasy, respectivament.
Organitza: Associació per a la
Conservació de Figures Festives
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16.30 h. Mercat Central. La Teca
i la Meca està de Carnaval.
Durant la tarda, la parada del
Mercat Central ofereix les
següents activitats
1
 6.30 h. Parada de jocs

de fires.
17 h. Taller de pintacares.

Dimecres 7 de febrer.
L’ENTRADA A LA CIUTAT
DEL CARNESTOLTES
I LA CONCUBINA

17 h. Mercat Central. La Teca
i la Meca està de Carnaval.
Concurs de dibuix. Busquem

nens que vulguin dibuixar els
aliments típics de Carnaval i de
la Quaresma. Participa-hi, hi ha
molts premis en joc!
S’estableixen 3 categories:
• Cicle Inicial de Primària
(5-7 anys)
• Cicle Mitjà de Primària (7-10 anys)
• Cicle Superior de Primària
(10-12 anys)
Més informació i bases
del concurs: participo.cat/
mercatcentral/
Organitza: Mercat Central

19 h. Des del pla de la Seu.
Entrada del Rei Carnestoltes
XXXVII, la seva Concubina
XXIV i els Sèquits. Enguany

el Rei i la Concubina canvien
l’emplaçament de l’entrada. Els
podreu veure al capdamunt de
les escales per tal d’iniciar un
breu recorregut que els portarà a
la plaça de la Font, on seran
rebuts amb els honors que
es mereixen.
Recorregut: pl. de les Cols,
c. Major, bda. Misericòrdia
i pl. de la Font
Organitzen: Comparses
Sinhus Sport i Colours
Fantasy >
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20 h. Plaça de la Font.
Rebuda del Carnestoltes
i la Concubina.

El consistori lliurarà la vara de
comandament de la ciutat al
Carnestoltes i la Concubina, en
aquest tradicional traspàs de poders.
Tot seguit, el Sermó del Carnestoltes
i la Concubina, confeccionat per les
seves comparses.
Organitzen: Sinhus Sport i
Colours Fantasy
Col·labora: Biaudio

a la TAP, l’acte en què les
comparses participants llueixen
les seves millors gales. Un
desplegament únic per a un dels
actes que ha agafat més cos al
Carnaval de Tarragona. Una única
desfilada per poder veure i gaudir
les millors disfresses individuals.

Dijous 8 de febrer.
EL DIJOUS GRAS
I LA DISFRESSA D’OR

9 h. Rambla Nova, davant de

Teresianes. Carnaval gastronòmic.
La coca de llardons. Ha arribat
el dia de tastar un dels productes
més típics del Carnaval: la coca
de llardons. Acosteu-vos a tastarla a la parada de la Colla La Bóta.
Organitza: Colla La Bóta

9 h. Inici del Tombet del Rei
Carnestoltes i la Concubina
per les diferents escoles
i llars infantils.
Organitzen: Sinhus Sport
i Colours Fantasy

11 h. Interior del Mercat Central.
Carnaval gastronòmic.
Tast de botifarra d’ou.
Carn, ous, budells i pebre són
els ingredients necessaris per
fer la botifarra d’ou. Elaborada
als obradors dels paradistes
del Mercat, ells mateixos ens
conviden a fer un tast d’aquest
menjar tradicional del Carnaval.
Organitzen: Mercat Central i
Gremi de Cansaladers i
Xarcuters de les Comarques
Tarragonines
21.30 h. TAP (Tarraco
Arena Plaça), c. Mallorca, 18.
La Disfressa d’Or. La
Disfressa d’Or es consolida

Comparses participants (per ordre
alfabètic): Amics de la Part Alta,
AMPA Carmelites, AV L’Albada,
AV La Unió, AV Residencial Palau
- Torres Jordi, Cayo Largo, Disc
45, Escola de Dansa i Comparsa
Grup Aerodance, Cromatic
Fusion, Estudi de Dansa
Montserrat, Fotem-li Canya,
La Ballaruga, La Tàrraco de
Luxe, Nou Ritme, Petada,
Platinum, Som i Serem i
Spectrum Comparsa
L’ebrenc Josep Bordes,
cantant de Pepet i Marieta,
vol confeccionar una cançó de
Carnaval entre actuació i actuació
de les comparses. Per ara compta
amb les 3.000 veus dels assistents
i un ukulele. Ho aconseguirà?

Preu de les entrades:
anticipades, 12, 15 i 18 € (més
despeses de gestió), a la venda
al web www.ticketplus.cat i a les
botigues Arsis de Tarragona i
Qui’k de Reus; a taquilla
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(2 hores abans de l’obertura de
portes), 14, 17 i 20 €
Obertura de portes: 20.30 h
Organitza: Abril Producciones Music From Tamarit
La gala serà retransmesa per Tac
12 durant tot el cap de setmana.
El públic també pot puntuar la
millor comparsa de la Disfressa
d’Or 2018. Entra a participo.cat/
tac12 i podràs guanyar premis
fantàstics!

Itinerari: Rambla Nova
(des de davant del Teatre Metropol),
c. Sant Agustí, c. Portalet i pl. de la Font

00 h. Premium Club,
c. Rebolledo, 11. Top by

Premium. Avengers Carnival.

Carnaval Universitari. Converteixte en allò que sempre has
desitjat!
Entrades: facebook.com/
topbypremium/
Organitza: Top Thursdays &
Premium Group

Divendres 9 de febrer.
EL CARNAVAL DELS PETITS
9 h. Inici del Tombet del Rei
Carnestoltes i la Concubina

per les diferents escoles i entitats
de la ciutat.
Organitzen: Sinhus Sport i
Colours Fantasy

14.45 h. Rambla Nova,

als Despullats. El Carnaval
dels Petits. Recepció dels
participants a la Rueta, amb
animació per als infants a càrrec
de la batucada Tympanum.

15.30 h. Rambla Nova,

davant del Teatre Metropol.
El Carnaval dels Petits.

La Rueta de les escoles
i llars d’infants, amb la

participació de la batucada
Tympanum, els grallers Veciana i
Passaband de l’Escola Municipal de
Música de Tarragona i els Àngels i
Dimonis de l’AMTP El Tecler.
Hi podran participar els més
petits a títol individual en la fila
oberta.
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15.45 h. Plaça de la Font.

Animació infantil a càrrec de
la companyia Creatics, que
presenta l’espectacle
Top Secret. Els monstres més
entranyables del moment estan
de gira. Les millors cançons
infantils d’avui i de sempre,
interpretades per aquesta banda
tan peculiar.
Amb berenar popular de coca i
xocolata per a tots els participants
en la Rueta.
Patrocinen: Catering Service,
Makro i Chocolates Valor

17 h. Inici del Tomb del Rei
Carnestoltes i la Concubina
per les diferents seus socials.
Organitzen: Sinhus Sport
i Colours Fantasy

17 h. Mercat Central.
La Teca i la Meca està
de Carnaval.
Concurs de dibuix.

Més informació i bases
del concurs:
participo.cat/mercatcentral/
Organitza: Mercat
Central >
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19 h. Magatzem Social
AV del Port, c. Sant Miquel, 19.

18.30 h. Carrer Cristòfor
Colom amb Reding.

III Passarel·la de Disfresses
dels Voltants del Mercat.

Si tens entre tres i tretze anys,
vols lluir la teva disfressa i
gaudir d’una tarda de diversió,
música i premis, inscriu-te a la
III Passarel·la de Disfresses dels
Voltants del Mercat. Inscripcions
a les botigues dels voltants del
Mercat.
Hi ha dues categories:
Menuts (3-7 anys)
Júnior (8-13 anys)
Els premis per categoria són a la
millor disfressa, a la més original
i al millor maquillatge.
Organitza: Unió d’Empresaris
dels Voltants del Mercat Central

Concurs i festa de disfresses
del Carnaval 2018 al barri
del Port. El barri del Port acull
un any més la seva tradicional
festa i concurs de disfresses
aquest Carnaval 2018, per a
tots els públic i en categories
infantil, juvenil i adult, tant
individual com en grup. Inscriute a jovesdelport@hotmail.com
i participa o vine de públic, t’hi
esperem!
Organitza: AV del Port de
Tarragona

19.30 h. Plaça de la Pagesia.
La Farra dels Ninots.
Plantada. Els Ninots arriben a

la plaça per fer l’escalfament de
la farra. En aquest moment i fins
a l’hora d’inici de l’acte, podreu
adquirir les polseres per les
parades a un preu de 5 €.
Organitza: Colla La Bóta

20 h. Plaça de la Pagesia.
La Farra dels Ninots. Els

19 h. Local de l’Escola de Ball Nou
Ritme, c. Reial, 54.
Taller pintacares i màscares
infantils. Posa a prova la

teva creativitat. Vine a crear
la teva pròpia màscara
al nostre taller i aprofita
per pintar-te la cara amb
la maquilladora de la
comparsa Nou Ritme.
Organitza: Escola de Ball
Nou Ritme

Ninots estan preparats per a la
4a edició d’aquesta festa des de
la seva recuperació. La Colla La
Bóta és l’encarregada, juntament
amb tots els tarragonins que s’hi
vulguin sumar, d’ensenyar uns
quants racons etnogastronòmics
de la ciutat al Rei del Carnaval i
la seva Concubina, que sempre
tenen ganes de festa. Tot això
acompanyats de la Charanga
Los Mataos de València. Els
acompanyeu?
Itinerari: pl. de la Pagesia,
pl. del Fòrum, c. Pare Iglesias, pla
de la Seu, c. Major i pl. de la Font
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Organitza: Colla La Bóta
Col·laboren: Bar L’Espardenya, La
Fresca del Fòrum, Bar El Solet,
Casa Balcells, La Bodegueta i
Totem Cafè

20.30 h. Local de l’Escola de Ball
Nou Ritme, c. Reial, 54. Taller
de Samba Latina a càrrec

del director de l’escola, Marc
Pedraza. Vine i aprèn a ballar
samba llatina a l’Escola de Ball
Nou Ritme. T’hi esperem amb el
millor ritme i amb totes les ganes
de passar-ho bé!
Organitza: Escola de Ball Nou
Ritme

20.30 h Tarraco Arena Plaça.
Comença la Festa de Carnaval
del Camp de Tarragona amb
Cris&Petes, que començaran a
escalfar l’ambient.

hooligans. Al finalitzar, el DJ per
excel·lència de l’escena mestissa,

DJ OGT.

E
 ls horaris aproximats són:

20.30 h Cris&Petes
22.45 h Dijeila
00 h La Pegatina
1.30 h DJ OGT

Preu de les entrades:
anticipades, 15 € a les botigues
El Lloro de Tarragona i Bat a Bat
de Reus; a taquilla (2 hores abans de
l’obertura de portes), 18 €. El preu
inclou l’entrada de la Revetlla de
Dissabte, valorada en 5 €
Obert a tots els públics, els
menors de 16 anys hauran d’anar
acompanyats.
Organitza: Cooperativa Combinats
Col·laboren: Tarraco Arena Plaça,
Tac 12, Industria de la Goma i
Giralt Assegurances

21.30 h. Local social dels Xiquets
de Tarragona, c. Santa Anna, 1.

Sopar Yo Pongo.

Porta alguna cosa per endrapar
i vine a compartir un sopar molt
animat. Comencem a escalfar
l’ambient! Barra a preus populars
i música carnavalesca.
Organitza: Colla de Castellers
Xiquets de Tarragona

23 h. Teatre el Magatzem - COT,
c. Reding, 14. La nit de Carnaval
amb Xirigota “Tu déjalo en

mis manos”, comparsa “Los
Tentadores” i la col·laboració
especial d’Oscàrboles. >

A continuació Dijeila vindrà
amb la seva maleta de cedés.
Especialitzada en la rumba, el
nou flamenc i el mestissatge, i
a les 12 h. La Pegatina, que és
el millor revulsiu emocional que
podem trobar dalt d’un escenari.
El seu estil és variat: passen del
merengue a la rumba o a l’ska
amb gran facilitat, per acabar
amb el punk gitano o càntics
11
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23.59 h. Sala Zero, c. Sant
Espectacle de Carnaval amb el
repertori típic de les agrupacions
gaditanes. Amb molta sàtira i
humor, busquen fer reflexionar
l’espectador sobre temes
d’actualitat, fent ús de les
modalitats de xirigota i comparsa.
Preu: 3 €, gratuït per a socis de
la COT
Organitzen: Xirigota de Tarragona
i Comparsa de Tarragona
Col·labora: Cooperativa Obrera
Tarraconense (COT)

23 h. Totem Cafè, Rambla Vella, 15.
La Farra dels Ninots. Fi de
festa. Tot arriba al seu final, i
els Ninots marxen a descansar
convidant-vos al seu final de festa
amb sorpreses. Entrada lliure,
limitada a l’aforament de la sala.
Organitza: Colla La Bóta
Col·labora: Totem Cafè

23 h. Plaça dels Àngels, darrere
del local social dels Xiquets de
Tarragona, c. Santa Anna, 1.
Ball de disfresses sense
manilles.

Nova edició del Carnaval
matalasser amb la colla degana
de la ciutat. Durant la nit, el jurat
més refinat i amb més gust de
la nit tarragonina escollirà les
millors disfresses en diferents
categories i repartirà (quan li
vingui de gust) premis sucosos
per als guanyadors i guanyadores.
2
 3 h Comencem la nit a ritme de
rumba amb Los Xatus.
1
 .30 h No podràs parar de ballar
els temazos patxanguers del DJ
A. Harvey.
2.30 h Seguim fins que
el cos aguanti amb els
vinils de Toni Rude i
Pallaretti, les cançons més
carnavalesques!
Organitza: Colla de
Castellers Xiquets de
Tarragona

Magí, 12. Camp de batalla
reggae soundclash: Dance&

Culturesound (Tarragona) vs.
Primatical Sound (Reus).

Un soundclash és una competició
musical en la qual participen
diversos soundsystems o selectors
de música reggae. Normalment
es divideixen en diverses rondes
per temes i el públic hi té un
paper fonamental.
Organitzen: Sala Zero i Associació
Growing Culture

00 h. Premium Club, c. Rebolledo,
11. Lost in Carnival. Divendres
carnavalesc Premium, entrada
gratuïta. Music by Álvaro RM.
Organitza: Premium Group

Dissabte 10 de febrer.
LA RUA DE L’ARTESANIA
9.30 h. Plaça del Rei.
Recepció d’andròmines
del Pajaritu. Arribada i

estacionament dels participants.
Els participants podran lluir les
seves satíriques i divertides obres
d’art, i els espectadors podran
admirar-les abans que passin a
l’acció.
Organitza: Associació Amics de la
Colla Jove Xiquets de Tarragona

10.30 h. Sant Pere i Sant Pau.

Des del Centre Cívic, camí del Pont
del Diable, s/n. Rua de Carnaval
de Sant Pere i Sant Pau, amb
la participació de la comparsa La
Unió i altres entitats del barri.

TARRAGONA. del 2 al 13 febrer 2018

12

Itinerari: davant del local
de la colla castellera, església,
pl. de la Sardana, camí Pont del
Diable fins a arribar al Centre Cívic
Organitza: AV La Unió
Participen: comparsa La Unió i
altres entitats del barri

11 h. Rellotge de la Creu Roja
(port). Ruta de Carnaval en
patins. T’agrada patinar? Vols
gaudir del Carnaval sobre rodes?
Per fer la ruta s’ha de tenir
autonomia amb els patins de línia.
És de nivell iniciació, però s’ha de
saber frenar i girar.
Organitza: Club Gimnàstic de
Tarragona
Més informació: patinatge@
gimnasticdetarragona.cat

11 h. Sant Salvador i Sant Ramon,
av. Sant Salvador,
a l’altura del CAP. Rua de
Carnaval de Sant Salvador
i Sant Ramon. Amb la

participació de Disc 45, Col·lectiu
de Dones de Sant Salvador, ADC
Grup Aerodance, AMPA Escola
i Centre Obert i Ludoteca del
Centre Cívic.
Organitza: AV de Sant Salvador i
Sant Ramon

11 h. Moll de Costa, 1.
Gran festa de Carnaval dels
Xiquets del Serrallo. Festa oberta
a tothom! Grup d’animació infantil,
festa de confeti, aperitiu, vermut i
concurs de disfresses, tant individual
com en grup. T’hi esperem!
Organitza: Colla Castellera
Xiquets del Serrallo
13

11 h. Plaça del Rei. Inici de la
XIII edició de la Baixada
i IV Pujada del Pajaritu.
Podrem veure en acció totes les
andròmines participants amb les
seves trepidants baixades. Som-hi!
Itinerari: bda. Pescateria,
c. Cós del Bou, bda. Misericòrdia, c.
de la Nau i pl. del Rei
Inscripcions i bases:
jovedetarragona.cat
o a la Pastisseria Conde
(Comte de Rius, 5)
Organitza: Associació Amics de la
Colla Jove Xiquets de Tarragona

11.30 h. Centre Cívic de Sant
Pere i Sant Pau, camí del Pont del
Diable, s/n. Esmorzar popular
amb coca i xocolata.
Organitza: AV La Unió

11.30 h. Torreforta.
Rua de Carnaval de
Torreforta. Amb la participació
de les comparses AV L’Albada,
La Ballaruga, Fotem-li Canya,
Colours Fantasy i Sinhus Sport.
Itinerari: c. Riu Fluvià,
passant pels carrers
Menorca, Gran Canària, Illes
Balears, Gaià, Montblanc
i Prades, per arribar
finalment al c. Riu Fluvià
Organitza: AV Progressista
de Torreforta >
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12 h. Carrer Cós del Bou.
JoVermut Carnavalesc amb
PD Patxap. Música festiva i

concurs de disfresses en grup,
parelles o individual, amb premis
per als guanyadors.
Organitza: Associació Amics de la
Colla Jove Xiquets de Tarragona

12.30 h. Centre Cívic de Sant

Pere i Sant Pau, camí del Pont
del Diable, s/n. Concurs de

disfresses per edats.

Inscripcions: a partir de les 10 h,
al mateix Centre Cívic
Organitza: AV La Unió

18 h. Des de l’avinguda Ramón y
Cajal i cap a l’avinguda Catalunya.
La Rua de l’Artesania,
amb comparses, comparsers,
carrosses, senyeres, penons i els
Sèquits del Rei i de la Concubina.
Es consolida el recorregut provat
en la darrera edició.
Itinerari amb indicació horària
aproximada de l’arribada de la
primera comparsa:
av. Ramón y Cajal, Rambla
Nova (18.30 h), c. Rovira i Virgili,
pl. Anselm Clavé (19.15 h) i av.
Catalunya a l’altura del Campus
URV (19.45 h)

12.30 h. Carrer Cós del Bou.
Entrega de premis de la XIII
Baixada del Pajaritu.

Organitza: Associació Amics de la
Colla Jove Xiquets de Tarragona

13 h. Local social de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós del
Bou, 23. Carnaval Lila.
Concurs de disfresses per als
més petits, animació infantil i
pluja de confeti. Lluïu les vostres
disfresses!
Organitza: Associació Amics de la
Colla Jove Xiquets de Tarragona
17 h. Carnaval per a tothom.
La comparsa La Unió visita
les residències per a gent
gran Les Alzines
(av. Maria Cristina, 17) i Sanitas

(av. Catalunya, 54). Per a totes
aquelles persones que no poden
gaudir directament de les rues, la
comparsa La Unió els ho posa fàcil, ja
que els visitarà abans de començar a
recórrer els carrers de la ciutat.
Organitza: comparsa La Unió

17.30 h. Avinguda Ramón y

Cajal, davant de Parc Central
i la Necròpolis. Arribada

de les carrosses
participants en la Rua.

Podreu veure en exposició
totes les carrosses que
participen a la Rua abans
de la seva sortida.

21.30 h. Obertura de portes
a la Tarraco Arena Plaça.

Sopar de foodtrucks. Acosta’t

als foodtrucks que trobaràs a
l’exterior de la TAP i agafa lloc per
gaudir d’aquest gran plató que
hem preparat per a aquesta nit.

22 h. Sala Zero, c. Sant Magí, 12.
The Slavers (tribut a Iron
Maiden). Tot seguit, amb entrada
lliure, gran festa de Carnaval
a la Sala Zero amb la millor
música pop, indie i hits de la mà
dels DJs residents de la sala
de concerts de referència a la
demarcació de Tarragona.
Preu: anticipada, 12 €; taquilla, 15 €
Organitza: Zero Produccions
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22.30 h. Teatre el Magatzem COT, c. Reding, 14. T.I.C.S. Arriba

la tecno-impro, un espectacle
d’improvisació teatral amb
la incorporació de les noves
tecnologies com a eina de
contacte entre el públic i els
actors. T.I.C.S. es desenvolupa
en una falsa convenció d’espies.
Podrà el públic, a través de
palanques, sensors, teclats,
càmeres i llums, ajudar T.I.C.S.
en la seva aventura final? Una
comèdia interactiva, tecnològica,
improvisada i irrepetible, que no
té un guió preestablert; tan sols
una trama i un públic com a actor
desencadenant de la mateixa
història.
Preu: anticipada, 12 €;
taquilla, 14 €; socis COT, 10 €
Organitza: Cooperativa Obrera
Tarraconense (COT)

Obertura de portes: 20.30 h.
Organitza: Cooperativa
Combinats
Col·laboren: Tarraco Arena Plaça,
Tac 12, Industria de la Goma i
Giralt Assegurances

23.30 h. Premium Club,
c. Rebolledo, 11. Candy
Carnaval. Premium es

converteix en un assortiment de
dolces experiències, concurs de
disfresses i molt, molt de sucre!
Music by Jano DJ.
Organitzen: Premium Group i
comparsa Aquí hi ha Marro

00 h. c. Cós del Bou. Festa de la
Nit de Carnaval amb Mr. Pin
Up. Torna la festa més esperada

23.30 h. Tarraco Arena Plaça.
La Revetlla de Carnaval amb
Chico Malo, possiblement més

conegut si us diem el seu nom
real: Jordi Cruz (i no parlem pas
del xef).
Els darrers anys ha posat música
a la Baixada del Pajaritu i la
Watermelon Pool. Qui millor que
el rei de les “artdisfresses” per
premiar-les i fer-les ballar!
Bases i inscripcions del concurs:
participo.cat
Preu de les entrades:
anticipades, 3 € a la botiga El
Lloro de Tarragona, Bat a Bat a
Reus i a participo.cat (+ despeses
de distribució); a taquilla (1 hora
abans de l’obertura de portes), 5 €.
Obert a tots els públics, els
menors de 16 anys hauran d’anar
acompanyats
15

de Carnaval al Cós del Bou.
Organitza: Associació Amics de la
Colla Jove Xiquets de Tarragona

00 h. Totem Cafè, Rambla Vella, 15.
Opening Party Carnival. Festa
de disfresses amenitzada per la
comparsa dels Amics de la Part
Alta, amb un repàs de les millors
músiques carnavalesques.
A
 les 2 h, concurs de

disfresses individual
i per grups.

Organitza: Amics de la Part Alta

2.30 h. c. Cós del Bou.
Festa de la Nit
de Carnaval amb PD
Peting. Continua amb la

festa més esperada de
Carnaval al Cós del Bou.
Organitza: Associació Amics
de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona >
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Diumenge 11
de febrer.

LA RUA DE LLUÏMENT
12 h. Teatre el Magatzem – COT
c. Reding, 14

Ell llibre de la selva, de la

companyia Veus.
Adaptació musical del gran clàssic
per a tota la família de la mà
de la Companyia Veus-Veus. Et
divertiràs amb els personatges
de sempre i cançons en directe:
vine a viure la fascinant història de
Mowgly a la selva. Les aventures
de Mowgly (el cadell humà criat a
la jungla) juntament amb els seus
inseparables amics, Baghera,
Baloo, es situen a finals del segle
XIX a la India britànica. Mowgly
té l’habilitat d’entendre i parlar
els diferents llenguatges dels
animals, i amb el raonament i
desenvolupament d’intel·ligència
humana, esdevé el senyor de la
jungla, protegint a les diferents
espècies animals dels perills
que comporten la vida salvatge.
Així doncs, l´espectacle de la
companyia Veus-Veus presenta el
seu particular Llibre de la Selva.
Busquen ser més fidels a l´original
del què va ser la Disney en la seva
versió. Juga amb unes màscares
que transformen els actors en els
diferents animals-personatges
que va crear l´autor i han afegit
cançons noves per poder així
traslladar el públic de nou a la
jungla índia i que el públic gaudeixi
del conte que va marcar tota una
època, tot i esperant que les noves
generacions també ho facin.
Preu: anticipada, 7 €; taquilla, 8 €;
socis COT, 6 €
Organitza: Cooperativa Obrera
Tarraconense (COT)

18 h. Avinguda Ramón y Cajal,
davant de Parc Central i la
Necròpolis.
La Rua de Lluïment. La
rua de les comparses més
espectaculars, així com els
Sèquits del Carnestoltes i de la
Concubina. Enguany s’avança la
sortida una hora per facilitar que
es pugui veure la rua.
Itinerari amb indicació horària
aproximada de l’arribada de la
primera comparsa:
av. Ramón y Cajal, Rambla Nova
(18.30 h), c. Rovira i Virgili, pl.
Anselm Clavé (19 h) i av. Catalunya
a l’altura del Campus URV (19.30 h)

Dilluns 12 de febrer.
EL JUDICI

12 h. Mercat Central.
A l’espera de saber-se el
veredicte del jurat, tindrà lloc per
primer cop el sondeig a peu de
Mercat. Amb la presència de la
Concubina i el Rei Carnestoltes,
amb la complicitat d’experts,
professionals del sector i padrines
amb el moneder sota el braç,
farem tertúlia i pronòstic dels
guanyadors.
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De les 15 a les 20 h.
Mercat Central. Segueix la
campanya “Carnaval 3Rs.

Reduir, Reutilitzar i Reciclar”.
20 h. Antiga Audiència, pl. Pallol, 3.
El Judici del Rei
Carnestoltes. Enguany el Judici
es trasllada a la sala d’actes de
l’Antiga Audiència.
I és que al Rei Carnestoltes se li
acaba el descontrol que ha portat
durant el seu regnat. Un jurat molt
intransigent, un jutge corrupte
i uns testimonis surrealistes
seran els encarregats de jutjar
la seva presumpta culpabilitat de
la manera més còmica i satírica.
Aconseguirà el Rei deslliurarse del tràgic final dels seus
antecessors? Veniu a conèixer el
veredicte de primera mà.
Acte gratuït amb aforament
limitat. Obertura de portes a les
19.45 h.
Organitza: Colla La Bóta

21 h. Totem Cafè, Rambla Vella, 15.
12+1è Certamen Drag
Queens & Drag King. Enguany
els Drags prefereixen no celebrar
el certamen… Els supersticiosos
ho entendreu. És per això que us
conviden a vindre al Totem Cafè i
veure els millors Drags que han
participat en les darreres dotze
edicions. Preu: 5 €
Organitza: Amics de la Part Alta
Patrocinen: Tarragona Ràdio,
Totem Cafè, Disco Totem,
Fitness4live, TPI i diari La
República Checa

Dimarts 13 de febrer.
EL DOL, L’ENTERRAMENT
I LA CREMA

Últim dia per votar la millor
comparsa de la Disfressa d’Or
2018. Puntua cada actuació al web
participo.cat o a tac12.tv i podràs
guanyar premis fantàstics. Les
votacions acaben a les 10 h.
17

10 h. Des de l’Antic Ajuntament,
carrer Major, 39, i en direcció a la
plaça de la Font. Les esqueles:
Mascarada del Dol (per la
Colla La Bóta) i Ministrers
del Camp i del Llamp.
Organitza: Colla La Bóta

11.30 h. Mercat Central.
Arribada de la Mascarada
del Dol i dels Ministrers
del Camp i del Llamp

per compartir amb tothom aquest
moment tan trist.
Organitza: Colla La Bóta

De les 15 a les 20 h.

Mercat Central. Segueix la
campanya “Carnaval 3Rs.

Reduir, Reutilitzar
i Reciclar”.

17.30 h. Antic Ajuntament, carrer
Major, 39. Obertura de la casa
mortuòria i vetlla del fèretre
del Carnestoltes. Per tal de donar
l’últim comiat al Rei i la Concubina,
es podrà accedir a la vetlla en els
horaris següents: 18, 18.30, 19 i
19.30 h (aforament limitat).
Organitza: Colla La Bóta

19 h. Voltants del Mercat Central.
Concurs Parida Paròdia. Ràdio

Ciutat de Tarragona us ofereix
aquest esbojarrat concurs per al
qual les comparses tarragonines
han nominat i reptat entitats
no carnavalesques per
versionar i parodiar
temes musicals en clau
tarragonina. Tot un
espectacle!
Organitza: Ràdio Ciutat
de Tarragona >
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20.45 h. Plaça de les Cols, casa
mortuòria, Antic Ajuntament,
c. Major, 39. Concentració

de les comparses del dol,

ploraneres, Ball de Diables, Drac,
Bou, Víbria, Griu, Colla Diables
Voramar del Serrallo, timbalers
diversos, Mascarada del Dol, els
Cremallers de teia i els Sèquits
del Carnestoltes i de la Concubina
amb Grallestoltes i la Cobla de
Llardons del Tecler.

20.50 h. Plaça de les Cols.
Lliurament del Testament a
Llucifer, notari reial, per part

del dol de la Colla La Bóta i la Cobla
de Llardons del Tecler. Tot seguit, els
grups es dirigiran, amb carretilles i
sortidors, cap a la plaça de la Font,
recuperant d’alguna manera el foc a
l’enterrament.
Itinerari: pl. de les Cols, Merceria,
Fòrum, Santa Anna, Pl. Rei, Pilats,
Baixada Peixateria, Cós del Bou
i pl. de la Font

21.45 h. Plaça de la Font.
Lectura del Testament del
Carnestoltes per part de

Llucifer, notari reial.

22 h. Plaça de la Font.
L’enterrament del Rei
Carnestoltes amb la Crema
del Ninot, la Ninota i la Bóta
encesa pels Cremallers.

L’Enterrament comptarà amb la
presència de les comparses del
dol, ploraneres amb carxofes i
espelmes, Ball de Diables, Drac,
Bou, Víbria, Griu i Colla Diables
Voramar del Serrallo, Mascarada
del Dol, Cremallers i Sèquits del
Carnestoltes i de la Concubina.
Tot seguit, plaça de la Font.
Veredicte del concurs de
comparses i lliurament
dels guardons, penons i
cremallers: primer classificat,
segon classificat i tretze
tercers classificats ex aequo,
a més dels de participació,
satírica i anècdota.

23.50 h, aproximadament.
Campanar de la Catedral.
Toc de Quera o entrada
a la Quaresma. •••

I després de
Carnaval…
Divendres 16
de febrer
20 h. Espai Jove Kesse, c. Sant
Antoni Maria Claret, 12-14.
La Mascarada final.

Quan el Carnaval sembla que
s’acabi i deixi enrere els dies
de disbauxa i festa, quan el foc
s’apodera de les despulles del
Rei Carnestoltes, és llavors quan
de manera secreta s’organitza la
mascarada final.
Per a més informació:
www.tarragonajove.org
De 12 a 25 anys, entrada lliure
Organitza: Servei Municipal
de Joventut de l’Ajuntament de
Tarragona

El Carnaval
al teu mòbil
Per tenir tots els actes
del Carnaval a la butxaca,
l’Ajuntament de Tarragona posa
a la vostra disposició la nova app
TGN Agenda, que us oferirà el
programa oficial permanentment
actualitzat. Descarregueu-vos-la
i proveu-la!

La darrera hora
de Carnaval
Si voleu immediatesa, informació
en cas de pluja o l’última hora
dels actes,
seguiu-nos!:
@TGNcultura (Twitter)
i TGNcultura (Facebook).
Etiqueta: #CarnavalTGN
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