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PROGRAMA CARNAVAL 2022
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.
El carnaval es caracteritza per la disbauxa i la diversió, se’l considera el període de divertiments
públics i disfresses que precedeix la quaresma. Enguany, més que mai serà un any especial,
després d’un carnaval diferent l’any passat, els comparsers i comparseres tornaran a recuperar
el carrer amb l’espectacular Rua de l’artesania, però també amb actes tradicional com la coca de
llardons, la botifarra d’ou, el concurs Drag Queens, el judici i les ploraneres. I també actes de nova
creació que tot adaptant-se a la situació actual, potser han vingut per quedar-se, com el Ball de
Màscares i el Polvo de Carnaval que ens faran gaudir d’aquesta festivitat d’una manera diferent.
Els grups de foc de la ciutat tornaran, després de dos anys, a fer-nos gaudir de l’espectacularitat
del dimarts a l’enterrament. I, com no podia ser d’una altra manera gaudirem de la presència al
llarg d’aquests dies de disbauxa, de la presència del Rei Carnestoltes 39.5 i la Concubina 26.5 que
de la mà de les comparses Colours Fantasy, Disc 45 i Colla la Bota, no ens deixaran indiferents.
Sàtira i ploma aniran de la mà per oferir a la ciutat la part més lúdica d’aquesta festa.
Dilluns, 21 de febrer

xarxes socials de Mercats de Tarragona i entrega-la a la consigna del Mercat Central de
Tarragona o al Mercat Municipal de Torreforta
(Bar Marisol) abans del dissabte 26 de febrer.
Per a més informació i les bases del concurs,
consulta les xarxes socials dels mercats.

8.30 h. Mercat de Torreforta. Acull l’exposició Ho expliquem nosaltres perquè elles
no poden. Es tracta d’un recull expositiu de
plafons informatius sobre la violència masclista que s’emmarca en el programa d’actes
de conscienciació impulsats per la Conselleria de Feminismes i LGBTIQ+ amb l’objectiu de
sensibilitzar sobre la realitat d’aquesta xacra.
Fins al 03 d’Abril del 2022

Organitza: Mercat Municipal de Torreforta,
Mercat Central de Tarragona i Mercats de
Tarragona

Dimarts, 22 de febrer
Ninot, Ninota i Bóta

8.30 h. Mercat Central i Mercat de Torreforta. Concurs de dibuix per a infants de
5 a 12 anys. Què dibuixareu? Els aliments o
les receptes de la temporada carnavalera:
la coca de llardons i els aliments fets amb
ous i carn de porc, com la botifarra d’ou i la
truita, són els plats estrella del Dijous Gras.
El Dimecres de Cendra les sardines i les
arengades són les grans protagonistes. Les
verdures, totes les receptes amb bacallà i els
bunyols de vent són els menjars típics de la
Quaresma. Aconsegueix la teva làmina a les

10 h. Plaça de la Font. Bastiment de la Bóta.
L’Associació per a la Conservació de Figures
Festives instal·larà la Bóta i les seves connotacions satíriques per exposar-la al públic
fins a la seva crema per l’enterrament del Rei
Carnestoltes i la seva Concubina.
Organitza: Associació per a la Conservació
de Figures Festives.
Col·labora: De Muller SA
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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 Colours Fantasy,
Disc 45 i Colla la Bóta.
Organitza: Associació per a la Conservació
de Figures Festives

Entrada rei Carnestoltes.

Dijous, 24 de febrer
Dijous gras
9 h. Inici del Tombet del Rei Carnestoltes
i la Concubina per les diferents escoles i
llars infantils de la ciutat

Ninot i Ninota. Foto: Laia Marín

Dimecres, 23 de febrer
L’entrada a la ciutat del Carnestoltes
i la Concubina

Organitza: Colours Fantasy, Disc 45 i Colla
la Bóta

18.05 h. Plaça Corsini. Entrada a la ciutat
del Rei Carnestoltes 39.5 i la Concubina
26.5.

9 h. Plaça Corsini, exterior Mercat Central.
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 tastar-la a la parada
de la Colla La Bota.

El Regnat del Carnaval de Tarragona 2022
penja d’un fil, les comparses guanyadores de
l’últim carnaval que la maleïda pandèmia ens
va deixar celebrar, Colours Fantasy i Disc 45
hauran de defensar els seus drets reials amb
tot el seu ritme. La Colla la Bóta amenaça de
fer servir tota la força de la sàtira per fer-se
amb el Regnat i seduir al seguici reial perquè
obeeixi les seves ordres. Ho aconseguiran?
Podràs descobrir-ho en un espectacle
dinàmic, divertit, visual i amb molt de ritme.
Entrega de la vara de comandament per part
de les autoritats municipals.

Preu: 1 €. Fins a esgotar-ne les existències.
Organitza: Colla La Bota
Col·labora: Fleca Flaqué

Organitza: Colours Fantasy, Disc 45 i Colla
la Bóta.
Coca de Llardons. Foto: Laia Díaz
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9 h. Plaça de la Font. Carnaval gastronòmic. La coca de llardons.

Miret. Una festa presidida pel Rei Carnestoltes i la seva Concubina on la disbauxa, el
ball i les sorpreses estan assegurades, i on
l’únic requisit imprescindible és vestir màscara i dress code formal o de còctel. I si la
teva disfressa és tan escandalosa que no hi
caben butxaques, no pateixis, pots deixar el
moneder a casa: nosaltres ens encarreguem
del menjar, el riure i el beure!

Preu: 1 €. Fins a esgotar-ne les existències.
Organitza: Colla La Bota
Col·labora: Fleca Flaqué

10 h. Mercat de Torreforta. Repartiment
de botifarra d’ou. El Gremi de Cansaladers
i Xarcuters de les comarques de Tarragona i
Mercats de Tarragona us oferiran aquesta
menja tan típica del nostre Carnaval. Fins a
exhaurir existències o, en cas que no, fins a
les 14 h!

Sopar còctel + Ball + Disbauxa: 50 euros
Reserves a: www.balldemascarestgn.com
o per mail a info@balldemascarestgn.com
Organitza: Colours Fantasy i Disc 45
Col·laboren: Fabroker Corredoría d’Assegurances, Poesia, Floristeria Romeu

Organitza: Mercats de Tarragona

10 h. Mercat Central de Tarragona. Repartiment de botifarra d’ou. El Gremi de
Cansaladers i Xarcuters de les comarques de
Tarragona i Mercats de Tarragona us oferiran
aquesta menja tan típica del nostre Carnaval.
Fins a exhaurir existències o, en cas que no,
fins a les 14 h!

Divendres, 25 de febrer
8.30 h. Mercats i Mercadets de Tarragona.
Inici del concurs “Vivim el Carnaval”, dirigit a paradistes i marxants que hagin guarnit
el seu establiment. Hi haurà dues categories:
premi individual i premi col·lectiu.

Organitza: Mercats de Tarragona

Organització: Mercats de Tarragona

9 h. Inici del Tombet del Rei Carnestoltes
i la Concubina per les diferents escoles i
llars infantils de la ciutat
Organitzen: Colours Fantasy, Disc 45 i Colla
la Bóta.

18h. Totem Café. Rambla Vella, 15 Concurs
infantil de disfresses. Si voleu pasar una
tarda divertida després de sortir de l’escola,
no dubteu en venir. Animació infantil i coca
amb xocolata per tota la canalla. Entrada lliure, limtada a l’aforament de la sala. Amb totes
les mesures COVID.

Botifarra d’ou.

21h. Casa Miret, Rambla Nova, 36. Ball de
màscares. Originaris de la cort francesa del
segle XV, els Balls de Màscares són sinònims
de misteri, glamour i clandestinitat. Aquest
any, Tarragona acull el seu primer Ball de
Màscares, on elegància, màscares i sensualitat conflueixen en un esdeveniment exclusiu
i aforament limitat a la senyorial Casa Joan

Organitza: Totem Café i Amics de la Part Alta
Patrocina: Esports Catedral, Rehabilitació
Moncunill i Restaurant Tòful
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18 h. Inici del Tomb del Rei Carnestoltes
i la Concubina per les diferents seus socials.

20:30 h. Plaça de la Font La “Reial” Farra
dels Ninots.

Organitzen: Colours Fantasy, Disc 45 i Colla
la Bóta.

Enguany torna la ja tradicional Farra dels
Ninots de la Colla la Bóta més “Reial” que mai.
Per anar escalfant els motors, la Colla la Bóta,
us convida a conèixer uns quants racons
etnogastronòmics de la ciutat acompanyats
del Ninot del Rei Carnestoltes i la seva Concubina que més endavant podran gaudir de
la presència física del Rei Carnestoltes I (de la
pandèmia) i la Concubina I (de la pandèmia).
Acompanyem tots plegats pels carrers de la
ciutat el Rei i la Concubina del Carnaval així
com el seu seguci Reial a càrrec de Colours
Fantasy i Disc 45 tot ballant a ritme de la Xaranga Valenciana Los Mataos.

19.30 h i 21.30 h. Teatre El Magatzem - COT,
c/Reding, 14. Xirigotes amb Los Soñadores i la Xirigota Femenina de Tarragona.
De la mà del Teatre Magatzem i les xirigotes Los Soñadores i la Xirigota Femenina
de Tarragona ens submergim en un somni
on viatjarem pels carnavals. Amb molta
sàtira i humor, busquen fer reflexionar
l’espectador sobre temes d’actualitat, fent
ús de les modalitats de xirigota i comparsa. Recomanat per a tothom a qui li agradi
aquest gènere d’humor, crítica i sàtira a
l’estil purament gadità.

Itinerari: Plaça la Font, carrer Portalet , Cos
del Bou, Baixada de la Peixateria, plaça del
Rei, carrer de Santa Anna, plaça Fòrum, carrer Nou del Patriarca, Pla de la Seu, Plaça
de Santiago Russinyol, carrer de la Civaderia , carrer de Mediona, carrer de Misser
Sitges, carrer de Comte, Pilons Street, carrer dels Cavallers, carrer Major, plaça dels
Sedassos, Baixada de Misericòrdia, plaça
de la Font, carrer del Salinas, carrer Rera
Sant Domènec, Rambla Vella, , carrer de
l’Assalt, Rambla Nova, carrer de Canyelles,
plaça Corsini.
Organitza: Colla la Bóta
Col·labora: Tòtem Café, Tabularium, Sha,
Osteria del Lab, Pizzeria Sedassos, La Clotxa, Estrella Damm.

Preu: 6 € a taquilla / 4€ anticipada / 2€ per
socis de la COT
Entrades: www.cooperativaobrera.cat
Organitza:CooperativaObreraTarraconense

19.45 h. Plaça de la Font. La “Reial” Farra
dels Ninots. Plantada. Els Ninots es planten
a la plaça per fer l’escalfament de la farra. En
aquest moment i fins a l’hora d’inici podreu
adquirir els tiquets per al recorregut a un
preu de 10 €. Reserva el teu tiquet enviant un
whatsapp al 686 378 806, places limitades.

23 h. Plaça Corsini. Fi de la Farra dels Ninots. Si encara us queden forces després
del recorregut us podeu apropar a la plaça
Corsini per ballar al so dels hits musicals que
ens oferiràn els showmans PD Peting.

Organitza: Colla la Bóta

Organitza: Colla la Bóta
Col·labora: Pizzeria Sedassos.

Dissabte, 26 de febrer
La rua de l’artesania

La farra dels Ninots. Foto: Laia Díaz
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08.30 h. fins les 15.00 h. Mercat Central
de Tarragona. MercatFest, el mercat que
vols, el mercat que tu vols. Dins i fora del
recinte modernista es convertirà en un espai
on la música hi serà present amb moltes sorpreses i activitats per tots els públics.

Itinerari: c. Riu Fluvià, passant pels carrers
Menorca, Gran Canària, Illes Balears i Gaià.
Organitza: AV Progressista de Torreforta i AV
Camp Clar Zona esportiva
Col·labora: Ruzafa lloguer de vehicles i Bar
Cerveseria Nou Centre

12.30 h. Teatre Auditori Camp de Mart.
Xarronada popular. EL xarró era un plat
propi de les classes més populars que servia
per a escalfar els estómacs durant l’hivern.
És una recepta d’escudella catalana de procedència humil i popular. L’any 2016 el Casal
Popular la Sageta de Foc recupera el xarró,
l’escudella típica del Carnaval de Tarragona.
Enguany la Sageta de Foc ens proposa un seguit d’activitats al voltant de la ja tradicional
oferta gastronòmica.

Organitza: Mercat Central 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, grup de ball
Flashdance, Escola de Ball Menchu i Montse,
Escola Bressol El Niuet, Bailaimet - Flamenco
Azabache i grup de ball Dreams Dance.
Itinerari: tram baix de la Rambla del barri,
església, pl. de la Sardana, camí Pont del
Diable fins a arribar al Centre Cívic
Organitza: AV La Unió

Obertura amb la Xaranga Tocabemolls
- 14:00 Dinar Popular: xarrò, llonganissa,
beguda i postre (amb opció vegetariana)
- 16:00 Xirigota femenina El frotar se va a
acabar.
- 17:00 Concert El Artriste.

11 h. Local dels Xiquets del Serrallo. Moll de
Costa, 1. Carnaval Blau. Un any més, el Carnaval arriba al barri del Serrallo de la mà dels
Xiquets del Serrallo i l’Associació de Veïns del
Serrallo. Hi haurà animació infantil, concurs
de disfresses per a grans i petits i sessió
musical. Vine a gaudir del Carnaval en família!

Podeu adquirir les vostres entrades pels
concerts i la xarronada a entradium.com/
events/xarronada-2022 . Els concerts tenen
una entrada d’aportació simbòlica de 3€. El
tiquet de la xarronada i concerts és de 12€ a
triar opció xarronada tradicional o xarronada
vegetariana.

Organitza: Xiquets del Serrallo i Associació
de Veïns del Serrallo

11.30 h Plaça dels Carros. Aprèn i Balla Dins
del Mercat del Pagès ubicat a la Plaça dels
Carros, el Casal Tarragoní iniciaria cursos de
sardanes.

Organitza: Casal Popular la Sageta de Foc

Organitza: Mercats de Tarragona i Casal
Tarragoní

11.30 h. Torreforta. Rua de Carnaval de Torreforta. Amb la participació de les comparses AV L’Albada – Carpe Diem, La Ballaruga,
Fotem-li Canya, Colours Fantasy, Sinhus Comparsa, Spectrum i Platinum – Magic Dansa

Plat de xarró.
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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 26.5. Enguany les comparses i els
comparsers i comparseres han fet un esforç
extra per tal de sortir al carrer malgrat la situació actual. De ben segur que, tot i no haver
concurs, les disfresses, carrosses i coreografies no ens deixaran indiferents.

Orquestra Allioli

24 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. Concurs de disfresses individuals I per grups.

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)

Organitza: Totem Cafè i Amics de la Part Alta
Col·labora: Estanc Casc Antic i Restaurant
l’Àncora

Enguany i de manera excepcional TAC12 retransmetrà en directe la Rua de l’artesania. A
partir de les 18 h per la televisió pública del
Camp de Tarragona podreu gaudir d’aquest
espectacle únic.

Diumenge, 27 de febrer
12 h. Des de la Plaça del Fòrum, animació
i desfilada de la Comparsa Amics de
la Part Alta. Música, gresca i bon ambient
per amenitzar el tradicional vermut dels
diumenges.
Recorregut: Plaça del Fòrum, Merceria, Major, la Nau, Santa Anna i Plaça del Fórum.
Organitza: Amics de la Part Alta
Patrocina: Tabularivm, Bodega Gerard i Discoteca Totem

12 h. Plaça Corsini. Arriba el darrer polvo
del Carnestoltes i la Concubina abans
d’anar a judici. Després de rebre totes les
vacunes del mercat, la guerra de la farina
(antigues batusses entre carnissers i peixaters) es modernitza i torna 30 anys després
convertida en la festa amb pols de colors que
tots esteu esperant per l’hora del vermut de
diumenge de carnaval. Us esperem per lluir
per darrera vegada la vostra millor disfressa
i emplenar-la de colors en la gran bacanal de

Rua de l’artesania Foto: Laia Díaz

23 h. Moll de Pescadors (pèrgola), el Serrallo. Revetlla de Carnaval amb l’orquestra
Allioli i DJ Rayo. Agafeu les vostres disfresses i
baixeu al Serrallo a ballar tota la nit de Carnaval amb les versions més actuals del moment
i la sessió de DJ Rayo. Que no s’aturi la festa!
Organitza: Associació de Veïns del Serrallo
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pols holi amb els grans èxits de la mà de PD
Peting. A partir de les 11h us podreu inscriure
al concurs de disfresses i aconseguir el premi
a la millor disfressa grupal, per parelles, individual o infantil, amb regals molt suculents!
Els 100 primers participants rebran una tote
bag de regal. No es permet l’accés sense
mascareta o amb begudes

Judici del Rei Carnestoltes a càrrec de
la Colla la Bóta. Ha arribat el moment que el
Rei Carnestoltes pagui pels seus pecats, i de
rebot alguns dels protagonistes de l’últim any
a la ciutat de Tarragona. Aconseguirà el Rei i
la Concubina deslliurar-se 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: Ball de Serrallonga de Tarragona
Col·labora: ViaT, Urly Moda, El lloro de la
negrita, Pizzeria 8 i ½, Cal Jan, Xiquets de
Tarragona, Bodega Gerard, Glops Vins i més,
BonPreu Esclat, Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Nàstic de
Tarragona

Organitza: Colla la Bóta

21:30h. Teatre Tarragona. 16è Certamen
Tarragona Drag. Festival irreverent amb
els drags més importants del panorama
nacional.

18.05 h. Teatre El Magatzem - COT, c. Reding.
14. La companyia Tanaka presenta El Peix
Irisat.

Inscripcions i bases:

www.tarragonadrag.com

Preu: 10 € a entrades.tarragona.cat

Tanaka Teatre ens convida a descobrir ‘El Peix
Irisat’, un clàssic dels contes il·lustrats de
Marcus Pfister. El Peix Irisat és l’animal més
bonic de tot l’oceà, però es troba molt sol.
Per què els altres peixos no volen jugar amb
ell? Així comencen les aventures submarines protagonitzades per un peix d’escates
brillants i un munt d’amics com l’estrella de
mar rondinaire, el savi pop Òctopus, el peix
llanterna detectiu, les meduses dansaires, el
calamar curt de vista o la petxina flamenca.
Junts descobriran la importància de compartir, de ser valents i ajudar els altres.

Organitza: Amics de la Part Alta
Patrocina: Maria Jesus Cansaladeria, Frankfurt el Surtidor, Discoteca Totem, Carnisseria
– Xarcuteria Carme i Magí
Col·laboren: Ràdio Ciutat de Tarragona,
Produccions de Catalunya i Diari la República Checa

Preu: 12 € a taquilla / 9€ anticipada / 3€ per
socis de la COT
Entrades: www.cooperativaobrera.cat
Organitza:CooperativaObreraTarraconense

Dilluns, 28 de febrer
El judici
Drag Queen. Foto: Laia Marín

20 h. Teatre El Magatzem, carrer Reding, 14.
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Dimarts, 1 de març
El Dol, l’Enterrament i la Crema

21.00 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.

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.

Itinerari: pl. de les Cols, c. Major, Baixada Misericòrdia i pl. de la Font

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.

Tot seguit, 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 Bota 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.

Organitza: Colla La Bóta

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 26.5, es podrà accedir a la vetlla en els horaris següents:
18, 18.30, 19 i 19.30 h (aforament limitat).
Organitza: Colla La Bóta

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.

Casa mortuòria

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

Les ploraneres. Foto: Laia Díaz
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I DESPRÉS DE CARNAVAL
Del 4 de març al 16 d’abril Espectacle familiar La Vella Quaresma als Mercats. És temps de
dejuni i abstinència, allò que popularment s’anomena fer magre. Perm quart cop, s’introdueix
aquesta representació gràfica de la Quaresma a Tarragona, que durarà fins a Setmana. Un espectacle de la companyia Genovesa Narratives Teatrals (guió i posada en escena) i de l’Associació Cultural (H)istrionis Teatre (interpretació de diferents actors i actrius).
Duració: 25 minuts. L’espectacle s’oferirà durant set dies: 4, 12, 19, 26 de març, i 2, 9 i 16 d’abril.
Divendres 04 de Març Mercat de Torreforta a les 18.05 h i la resta de dies tots els dissabtes
a la tarda al Mercat Central de Tarragona a les 18.05 h. Més informació de la resta d’accions i
promocions a les xarxes socials i a www.mercatcentral.cat.
Organitza: Mercats de Tarragona
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