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CARNAVAL

DE TARRAGONA 2014
Festa en lloança
del Carnestoltes
XXXIII i la
Concubina XX, reis
de la República
de Xauxa
La civilització mediterrània ha
regalat al món molta bellesa i
innovació. El nostre és un mar
ple d’històries molt diverses que
han trencat motllos i que s’han
escampat per tot arreu, molt
més enllà de les ribes pròpies
d’aquesta zona. El Carnaval és
una d’aquestes històries que
hem exportat a molts indrets
del planeta; el seu origen es
remunta 5.000 anys enrere, a
l’antic Egipte, i els seus valors
de llibertat, de transformació,
d’igualtat sota la màscara, de
celebració dels sentits i del “tot
s’hi val” s’han anat transmetent
i perfilant al seu pas per les
cultures de Grècia i Roma i,
més tard, amb la influència del
cristianisme a l’Edat Mitjana.
El Carnaval, doncs, ja fa uns
quants segles que el celebrem
i és un dels primers moments
culturals importants de l’any.
El 2014 arriba amb la mateixa

força de sempre: les comparses i
els seus comparsers s’hi senten
tan indentificats que porten
mesos treballant de valent
per tal que la rua de dissabte
faci honor al seu nom, la Rua
de l’Artesania, i que la ciutat
gaudeixi d’aquest esdeveniment
únic. De la mateixa manera, tot
un seguit d’entitats, col·lectius
i persones s’han esforçat durant
dies i dies per tal que el Carnaval sigui una festa única.
Així doncs, cal que fem el que
sabem fer en aquesta ciutat:
sortir al carrer, participar en els
actes que ens han preparat i,
així, gaudir de tots els racons i
espais de Tarragona.
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.
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Dijous,
20 de febrer

ACTES PREVIS ACTES PREVIS ACTES PREVIS

per afrontar la 9a
Baixada del
Pajaritu.
Activitat dirigida a joves de 12
a 35 anys amb reserva prèvia mitjançant
www.tarragonajove.org
Preu: 5 € - Gratuït (carnet
tarragonajove/participants a
la 9a Baixada del Pajaritu)
Organitza: La Pipel Entertainment i Servei Municipal
de Joventut.
Col·labora: I un Rave, Agricultura Ecològica

18 h. Parc Francolí. Circ Raluy
presenta Boom!. La nova proposta
del Circ Raluy connecta la tradició
i la modernitat. En aquest espectacle, el Circ Raluy aposta per
convidar artistes de reconegut
prestigi internacional a formar
part de la família, per tal de
mantenir així l’esperit tradicional
del circ i, al mateix temps, reinventar-lo i posar-lo al dia.
Podreu visitar també la seva
magnífica col·lecció de carruatges de circ, unes preciositats
que val la pena admirar!
Venda d’entrades a les taquilles
del circ d’11 a 13 i a partir de
les 15 h. També online a
www.raluy.com – 609 321 207
Preus: Nens de 8 a 25 € i adults
de 15 a 30 €.
El dijous, dia de l’espectador, preu
únic: 6 € tribuna i 10 € platea.

18 h. Parc Francolí. Circ
Raluy presenta Boom!.La
nova proposta del Circ
Raluy connecta la tradició i la modernitat.
Info i entrades:
www.raluy.com
609 321 207

Dissabte,
22 de febrer
17 i 19.30 h. Parc Francolí. Circ
Raluy presenta Boom!.La nova
proposta del Circ Raluy connecta
la tradició i la modernitat.
Info i entrades: www.raluy.com
609 321 207

Circ Raluy.

Divendres,
21 de febrer

Diumenge,
23 de febrer

17.30h. Espai Jove Kesse. Cuina
satírica de la disbauxa. Demostració
de la cuina més satírica per part
del Xef Pajaritu a l’Espai Jove
Kesse, perquè adquireixis la capacitat de cuinar plats sucosos abans
d’afrontar els 40 dies de Quaresma i
sobretot aprenguis la millor recepta

12.15 i 17 h. Parc Francolí. Circ
Raluy presenta Boom!. La nova
proposta del Circ Raluy connecta
la tradició i la modernitat.
Info i entrades: www.raluy.com
609 321 207
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Dilluns,
24 de febrer

PROGRAMA
D’ACTES
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, respectivament, de les
comparses Aquí hi ha marro i La Ballaruga.

19 h. Espai Turisme. Carrer Major 39.
Inauguració de l’exposició Carnaval 2014,
retrospectiva 2013 a càrrec de l’Agrupació Fotogràfica de Tarragona. Si voleu
recordar moments del Carnaval passat,
aquest és el vostre espai!
Autors col·laboradors: Jordi Barberà,
Maribel Bartolomé, Joaquin Cabezas, José
Francisco Caro, Sílvia Ferrer, Joan Gabarró, Dolors Granero, Andreu Gual, José
Maria Hernández, Josep Maria Marqués,
Carles Riba i Pilar Veciana.
L’exposició romandrà oberta fins al 16
de març en el següent horari: de dilluns
a divendres de 10 a 14 i de 15 a 17 h,
dissabtes de 10 a 14 i de 15 a 19 h, i
diumenges de 10 a 14 h.
Organitza: Agrupació Fotogràfica de
Tarragona

18 h. Parc Francolí. Circ Raluy presenta
Boom!. La nova proposta del Circ Raluy
connecta la tradició i la modernitat.
Info i entrades: www.raluy.com
609 321 207

Dimecres,
26 de febrer

L’entrada a la ciutat del
Carnestoltes i la Concubina
18 h. Parc Francolí. Circ Raluy presenta
Boom!. La nova proposta del Circ Raluy
connecta la tradició i la modernitat.
Info i entrades: www.raluy.com
609 321 207

18.30 h. Des del Teatre Metropol.
Entrada a la ciutat del Carnestoltes XXXIII,
la Concubina XX, els Sèquits i els concubinats respectius, seguits dels penons i
estendards que els vulguin acompanyar.
Itinerari: Rambla Nova (tram Teresianes),
estàtua dels Despullats i Rambla Nova
fins al balcó.
Organitzen: Comparses Aquí hi ha marro
i La Ballaruga

Andreu Gual-exposició fotogràfica.

Dimarts,
25 de febrer
10 h. Plaça de la Font. Bastiment de la
Bóta, a càrrec de l’Associació per a la
Conservació de Figures Festives, que
cremarà la darrera nit.
Col·labora: De Muller SA

Aquí hi ha marro – Entrada a la ciutat.

4

19.15 h. Rambla Nova, davant del Teatre

El Dijous Gras

les disfresses individuals
més espectaculars.
Obertura de
portes: 17.30 h.
Preu: 5 €.
Venda d’entrades
amb dret a seient
numerat a www.ticketplus.
cat ( més despeses de distribució) a partir del 6 de febrer
a les 9 h, i a les botigues Arsis i Ítaca
(Tarragona) i Qui’k (Reus). Màxim
20 entrades per persona.
Organitzen: Abril Producciones-Music From Tamarit i
comparses del Carnaval

9 h. Rambla Nova, davant de les Teresia-

18 h. Parc Francolí. Circ Raluy

nes. Carnaval gastronòmic. Esmorzars de
coca de llardons.
Organitza: Colla La Bóta

presenta Boom!.La nova proposta del Circ Raluy connecta
la tradició i la modernitat.
Info i entrades:
www.raluy.com
609 321 207

Tarragona. Rebuda del Carnestoltes i la
Concubina. Lliurament al Carnestoltes i la
Concubina de la vara de comandament de
la ciutat per part del consistori. A continuació, l’esperat Sermó del Carnestoltes i
la Concubina.
Tot seguit, tornada cap al Teatre Metropol.
Organitzen: Comparses Aquí hi ha marro
i La Ballaruga

Dijous,
27 de febrer

11 h. Interior del Mercat Central.
Carnaval gastronòmic. Tast popular de
la botifarra d’ou: quilos i quilos de carn,
centenars d’ous, metres i metres de
budells i pebre carnestoltenc!
Organitzen: Associació de Venedors del
Mercat Central, Gremi de Cansaladers i
Xarcuters de les comarques tarragonines i
Cansaladeria Bardolet

Colours Fantasy – Disfressa d’Or

16 h. Rambla Nova, davant de l’OMAC.
Carnaval gastronòmic. Berenar de coca
de llardons.
Organitza: Colla La Bóta

20 h. Recinte firal, al costat de Renfe.
Segona desfilada de la Disfressa d’Or.
Obertura de portes a les 19.30 h.
Organitzen: Abril Producciones- Music
From Tamarit i comparses del Carnaval

22.30 h. Recinte firal, al costat de
Renfe. Tercera i última desfilada de la
Disfressa d’Or.
Obertura de portes a les 22 h.
Organitzen: Abril Producciones- Music
From Tamarit i comparses del Carnaval

00.30 h. Totem Cafè, Rambla Vella, 15.

Cayo Largo – Disfressa d’Or.

Show Verushka i música de tota la vida
per celebrar el 20è aniversari de la
comparsa Amics de la Part Alta.

18 h. Recinte firal, al costat de Renfe.
La Disfressa d’Or, passarel·la amb
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Organitza: Amics
de la Part Alta
Col·labora: Totem
Cafè

17 h. Centre Cívic Sant Salvador, av. dels
Pins s/n. Animació infantil a càrrec del
grup People. Veniu disfressats i preparats
per gaudir de bons moments.
Organitza: AV de Sant Salvador i Sant
Ramon

Divendres,
28 de febrer

17.30 h. Mercat Central. Carnaval
gastronòmic. Tast popular de la botifarra
d’ou, durant tota la tarda i fins a exhaurir
existències.
Organitzen: Associació de Venedors del
Mercat Central, Gremi de Cansaladers i
Xarcuters de les comarques tarragonines
i Cansaladeria Bardolet

El Carnaval dels petits i el
Tomb del Rei i la Concubina
8 h. Mercat Central. Durant tot el matí,
Concurs de disfresses per als venedors,
modalitats individual i col·lectiva.
Organitza: Associació de Venedors del
Mercat Central

17.30 h. Plaça de la Font. Per tots aquells

Carnestoltes i la Concubina a l’Autoritat
Portuària (Passeig de l’Escullera s/n)
Organitzen: Aquí hi ha marro i la
Ballaruga
Col·labora: Port de Tarragona

nens i nenes que vulgueu lluir les vostres
disfresses, la companyia Rodamons us
presenta l’espectacle Enlairats per gaudir
de les danses i les cançons tot fent volar
la vostra imaginació.
Col·labora: El Club dels Tarraconins i Amics
de la Part Alta

15.30 h. Rambla Nova, davant del Teatre

18 h. Parc Francolí. Circ Raluy presenta

12h. Visita dels sèquits del Rei

Metropol. El Carnaval dels Petits. La Rueta
de les escoles i llars d’infants, els Sèquits
del Rei i de la Concubina i els Grallers
Maginets de l’Escola Municipal de Música.
També hi poden participar els més menuts a títol individual en la fila oberta.
Itinerari: Rambla Nova (des de davant del
Teatre Metropol), Sant Agustí, Portalet i
plaça de la Font.

Boom!.La nova proposta del Circ Raluy
connecta la tradició i la modernitat.
Info i entrades: www.raluy.com
609 321 207
18 h. Des del Teatre Metropol. Tomb del
Rei Carnestoltes i la Concubina per les
diferents seus socials.
Organitzen: Comparses Aquí hi ha marro
i La Ballaruga
Col·laboren: AV La Unió, AV La Floresta,
La Ballaruga, Club Vaixell, Colours
Fantasy-AV la Granja, Escola de dansa
i comparsa Grup Aerodance, Grup de
dansa i comparsa Disc 45, Nou Ritme, i
Totem Cafè

15.45 h. Plaça de la Font. Ball infantil a
càrrec de la companyia Rodamons, que
presenta l’espectacle Enlairats, amb berenar popular per a tots els participants
en la Rueta, amb coca i xocolata.
Patrocinen: Catering Service, Makro i
Chocolates Valor

18 h. Plaça de la Pagesia. Cerimònia
Inaugural 9a Baixada del Pajaritu.
Aquest any, el dia previ a l’espectacle
d’andròmines satíriques més gran
del món, comptem amb la proposta
musical de l’entitat Balls a Plaça. El

Cia. Rodamons – Ball infantil.
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col·lectiu de músics i entusiastes de
la música per a acordió diatònic de les
comarques tarragonines amb ganes
de difondre la música i les danses
tradicionals catalanes es traslladen
puntualment de la plaça dels Sedassos
per fer-nos suar la cansalada de
valent a ritme de folk.
Gent, a ballar! Fem trontollar la plaça!
Servei de glops durant tota l’activitat.
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·labora: Indústria de la Goma

teatre (només en efectiu).
Organitza: Funeral
Cabaret
www.funeralcabaret.tk

20.30h. Plaça de la Pagesia. Arribada de
la torxa que donarà el tret de sortida al
Ball de Confeti. Aquest serà el moment
en què participants i públic direm tots
junts “pajaritus for life” amb el ritme
musical de Cris&Petes Dj Festival.
Servei de glops durant tota l’activitat.
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·labora: Indústria de la Goma

21.30 h. Teatre El Magatzem, c.
Reding, 14. Festival Xirigotero al Teatre
Magatzem. Com cada any, la música
i l’humor es donen la mà en aquesta
sorprenent proposta. Hi participen la
Xirigota Tarragona i la Xirigota Atlético
Chirigotero. Espectacle en castellà.
Preu: 3 € (a la venda el mateix dia a
partir de les 20 h a les taquilles del
Teatre)
Organitza: Cooperativa Obrera
22 h. Teatre Metropol, Rambla Nova,
46. Funeral Cabaret presenta Purgatorio, un espectacle d’humor i terror.
Aquest grup format per diversos joves
professionals de la nostra ciutat ens
presenta el seu primer espectacle en
el qual es barregen diverses disciplines
artístiques: música, teatre i màgia.
Espectacle en castellà i recomanat a
partir de deu anys.
Preu: 8 €
Venda d’entrades a www.ticketea.com
i una hora abans a les taquilles del

22.30 h. Recinte Firal
del Palau de Congressos, al
costat de Renfe. El concert de
Carnaval amb Muchachito
y sus compadres (22.30 h) seguit de la
sessió rockera de Fuck’n’Destroy
Dj (24 h).
Muchachito, nom sota el
qual es troba Jairo Pereira,
torna a Tarragona aquest cop
acompanyat de sus compadres, el
pintor Santos de Veracruz i el
guitarrista Diego Pozo, més
conegut com el Ratón. Tots
tres repassaran cançons
de diferents àlbums de
Muchachito, així com les
seves versions favorites i
alguns temes nous creats
sobre la marxa.
Preu: 12 € anticipada; 15 €
a taquilla (2 hores abans de
l’obertura de portes). Venda
d’entrades a www.ticketplus.
cat (més despeses de distribució), i a les botigues Arsis i Ítaca
(Tarragona) i Qui’k (Reus).
No es permet l’entrada als menors de
16 anys.
Obertura de portes a les 21.30 h.
Organitza: Abril Producciones- Music
From Tamarit

Muchachito y sus compadres.

23.45 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Club Flamingo amb Dj Mimetik. I a la Cova
Festa, Malavida amb Dj OGT.
Organitza: El Cau
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d’apropar-se a les andròmines i tenir
feedback amb els participants. Posem els
mitjans i les eines necessàries per tal que
un cop arranqui la Baixada tot el públic
tingui les mateixes oportunitats per
gaudir de l’espectacle.
Cal reserva prèvia a través del correu
electrònic hola@lapipel.cat
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·labora: Catvisit, empresa de visites
guiades

24 h Local social
dels Xiquets
de Tarragona, c.
Santa Anna, 1. Festa de
disfresses amb Dj Vidal.
Concurs de disfresses amb música i preus
populars. Hi haurà 1r, 2n i 3r premi individual i premi a la millor disfressa de grup.
Organitza: Colla de Castellers Xiquets de
Tarragona

Dissabte,
1 de març

10.30 h. Des de la Rambla de Sant Pere i
Sant Pau (tram davant la llar Municipal).
Rua de carnaval pels carrers principals
del barri.
Itinerari: Rambla, pl. de la Sardana, camí
del Pont del Diable i Centre Cívic.
En finalitzar, xocolatada popular.
Organitza: AV La Unió
Participen: AV La Unió i altres entitats
del barri

Rua de l’Artesania
8 h Mercat Central. Durant tot el matí,
segona jornada del Concurs de disfresses
per als venedors.
Organitza: Associació de Venedors del
Mercat Central
9.30 h. Plaça de l’Escorxador. Obertura
dels boxos del Pajaritu. Arribada i estacionament dels participants. Recordeu,
els passos importants s’acostumen a fer
sobre rodes! Benvinguts/des! En breu el
jurat us visitarà!
Organitza: La Pipel Entertainment

Av La Unió – Rua.

10 h. Plaça de l’Escorxador. Obertura del
Pajaritu Smart Mediterranean Village. Un
nou concepte destinat a sorprendre tot
el públic fidel a aquest esdeveniment.
Per 1 € tens premi segur.
Organitza: La Pipel Entertainment amb
la complicitat d’empreses i entitats
tarragonines

11 h. Sant Salvador i Sant Ramon, des
de davant de l’edifici de Telefónica. Rua
del barri.
Organitza: AV de Sant Salvador i Sant
Ramon
Col·laboren: Col·lectiu de Dones de Sant
Salvador, Aerodance, Disc 45 i La Baldufa

10.30 h. Plaça de l’Escorxador. Pajaritu
Experience. Any rere any el nombre
d’espectadors augmenta, però n’hi ha que
malauradament tenen la manca de visió
òptima per visualitzar tot l’enrenou que té
lloc al circuit del pàrquing Jaume I. És per
això que els convoquem, per tenir l’oportunitat d’experimentar una visita a través
de l’empresa de visites guiades Catvisit.
Els assistents tindran l’oportunitat

11.30 h. Local social de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23.
Carnaval Jove. Celebrarem el tradicional
concurs de disfresses per als més petits,
i tot seguit ball i gresca a càrrec d’una
companyia infantil i pluja de confeti.
Veniu disfressats!
Organitza: Colla Jove Xiquets de
Tarragona
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11.30 h. Torreforta. Desfilada de les comparses AV Riuclar, AV de la Floresta, AV
Parc Riuclar, Associació de Pensionistes i
3a Edat de Torreforta, AV L’Albada, Centre
Cívic de Torreforta, AV Campclar, comparsa La Ballaruga, AV la Granja, Colours
Fantasy, Sinhus Sport. i Foc i Gresca.
Itinerari: c. Riu Fluvià, passant pels
carrers Menorca, Gran Canària, Gandesa
i Prades, per arribar finalment al c.
Riu Fluvià.
Organitzen: AV Progressista de Torreforta
i les comparses participants a la Rua
12 h. Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau,
c. Camí Pont del Diable s/n. Concurs de
disfresses per a persones de 0 a 99 anys.
Inscripcions: a partir de les 10 h al mateix
Centre Cívic.
Organitza: AV La Unió
12 h. Plaça de l’Escorxador. 9a edició La
Baixada del Pajaritu, el talent show de sàtira més gran del món. Amb les disfresses
més satíriques i flipants baixant a ritme
de la música i amb un nou speaker. 6
categories, 6 premis. Baixada individual i
popular. Amb novetats dins el circuit.
Inscripcions i bases: La Botiga del Lloro,
c. Governador González, 18, i www.
lapipel.cat
Més informació: hola@lapipel.cat / Facebook - Twitter - Instagram - @lapipel
Organitza: La Pipel Entertainment, amb
la col·laboració d’entitats i empreses de
la ciutat.

13.45 h. Plaça de l’Escorxador.
Entrega de premis de
la 9a edició de
la Baixada del
Pajaritu. Després
de les decisions del
jurat els guanyadors
rebran la seva recompensa i
música fins a les 15 h.
Organitza: La Pipel Entertainment
17 h. Parc Francolí. Circ Raluy
presenta Boom!.La nova proposta
del Circ Raluy connecta la tradició
i la modernitat.
Info i entrades: www.raluy.com
609 321 207
17.30 h. Avinguda Ramón y Cajal, davant de Parc Central i la
Necròpolis. Inici de l’arribada
de les carrosses participants
en la Rua, que quedaran
exposades.
18 h. Des de l’avinguda Ramón y Cajal cap a la Rambla
Vella. La Rua de l’Artesania,
amb comparses, comparsers,
carrosses, senyeres, penons
i els Sèquits del Rei i de la
Concubina.

Gabriela Nonino - La Baixada del Pajaritu.

13.00h. Plaça de l’Escorxador. Vermut
musical amb el Dj OGT. El vermut més olé!
mentre el jurat delibera.
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·labora: Vermut Miró

Petada - La Rua de l’Artesania
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Itinerari amb
indicació horària
aproximada de
l’arribada de la primera
comparsa: Av. Ramón y Cajal, Rambla
Nova (18.45 h) fins a l’alçada del c. Sant
Agustí (19.30 h), pl. Verdaguer i Rambla
Vella fins al c. Sant Francesc (20 h).

Obertura de portes a les 24 h.
Organitza: Abril Producciones - Music
From Tamarit

La Banda del Coche Rojo

Fotem-li canya – Rua de l’Artesania

19.30 h. Parc Francolí. Circ Raluy presenta Boom!. La nova proposta del Circ Raluy
connecta la tradició i la modernitat.
Info i entrades: www.raluy.com
609 321 207
23.45 h. Sala El Cau, Trinquet Vell, 2.
Festa Gonys Party amb Dj Eclectico. I a la
Cova Festa, Festa Rock Rave.
Organitza: El Cau
0.30 h. Recinte Firal del Palau de
Congressos, al costat de Renfe. La
Revetlla de Carnaval amb La Banda
del Coche Rojo. Una escuderia de pilots
joves i experimentats situada a la pole de
les bandes de versions més aclamades.
La seva fórmula per triomfar en aquest
circuit és la millor patxanga de grans
èxits del pop rock, servida amb grans
dosis de bon rotllo i qualitat.
La festa continuarà amb la música
de djs i finalitzarà amb xocolata amb
xurros (05 h).
Preu: 5 €, anticipada; 6 €, a taquilla (2
hores abans de l’obertura de portes
- consumició mínima inclosa). Venda
d’entrades a www.ticketplus.cat (més
despeses de distribució) a partir del
6 de febrer a les 9 h, i a les botigues
Arsis i Ítaca (Tarragona) i Qui’k (Reus).
No es permet l’entrada als menors de
16 anys.

02 h. Discoteca Totem, Av. Pau Casals, 2.
Concurs de disfresses amb premis per a
diferents categories.
Organitza: Amics de la Part Alta (XX
aniversari)
Col·labora: Toca Perón i Discoteca Totem

Diumenge,
2 de març

La Rua de Lluïment
12 h. Teatre Metropol, Rambla Nova
46. Teatre familiar. Genovesa narratives
teatrals us presenta Rua Capicua,
espectacle estrafolari per a públic familiar
(recomanat a partir de 4 anys). Un espai
de llibertat on desfilen personatge insòlits
i on la disbauxa mana amb la pretensió de
recuperar el carnaval més crític.
Venda d’entrades a partir del 6 de
febrer a www.tarracoticket.cat i a les
taquilles del Teatre Metropol (en el seu
horari habitual).
Preu: 5 €
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·labora: EL Lloro-botiga de regals

Rua Capicua – Teatre familiar.
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12.15 h. Parc Francolí. Circ Raluy
presenta Boom!. La nova proposta
del Circ Raluy connecta la tradició i la
modernitat.
Info i entrades: www.raluy.com
609 321 207
17 h. Parc Francolí. Circ Raluy presenta
Boom!. La nova proposta del Circ Raluy
connecta la tradició i la modernitat.
Info i entrades: www.raluy.com
609 321 207
19 h. Des de la Rambla Nova (Font del
Centenari) fins a Sant Agustí i la
Rambla Vella. La Rua de Lluïment. La
rua de les comparses més
espectaculars, així com els Sèquits del
Carnestoltes i de la Concubina.

Dilluns,
3 de març
Drag Queens

12.15 h. Parc Francolí. Circ Raluy presenta Boom!. La nova proposta del
Circ Raluy connecta la tradició
i la modernitat.
Info i entrades:
www.raluy.com
609 321 207

Circ Raluy.

Aerodance – Rua de Lluïment

20 h. Cafè del Teatre Metropol, Rambla
Nova, 46. Accidents Polipoètics. Amb
més de vint anys a l’esquena com a
Accidents Polipoètics, Xavier Theros i
Rafael Metlikovez tornen a Tarragona
plegats a presentar l’espectacle Baby
Bum.
Preu: 10 € (anticipades Shiva Music i
al mateix cafè)
Organitza: Associació cultural Anima’t
20.30 h, aproximadament. Cloenda
de la Rua de Lluïment: col·locació dels
penons i estendards al balcó de l’Ajuntament i aparició estel·lar del Doctor
Mistela amb la seva xiringota.
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17 h. Parc Francolí. Circ
Raluy presenta Boom!.
La nova proposta del Circ
Raluy connecta la tradició i
la modernitat.
Info i entrades: www.raluy.com
609 321 207
21 h. Teatre Metropol. 9è Certamen
Drag Queens & Drag King.
Inscripcions i bases:
www.missdragqueen.com.
Venda d’entrades a partir del dilluns
10 de febrer, a les 12 h, a www.tarracoticket.cat (mitjà únic per a la venda
de les entrades d’aquest espectacle).
Preu: 8 €
Organitza: Amics de la Part Alta (XX
aniversari)
Patrocinen: Tarragona Ràdio, Toca
Perón, Perruqueria Mikel i Discoteca
Totem

00 h. Totem Cafè, Rambla Vella, 15. Festa
Drag Queen.
Organitza: Amics de la Part Alta (XX
aniversari)
Patrocinen: Tarragona Ràdio, Toca Perón,
Perruqueria Mikel i Discoteca Totem

Dimarts,
4 de març

Dol, Enterrament i Crema
10 h. Des del Teatre Metropol, i en direcció a la plaça del Mercat. Les esqueles:
Mascarada del Dol –per la Colla La Bóta– i
Ministrers del Camp i del Llamp.
Organitza: Colla La Bóta
Patrocina: Casa Boada
17 h. Vestíbul del Teatre Metropol.
Obertura de la casa mortuòria i vetlla del
fèretre del Carnestoltes.
Organitza: Colla La Bóta
20.45 h. Rambla Nova, davant de la casa
mortuòria, Teatre Metropol. Concentració
de les comparses del dol, ploraneres,
Ball de Diables, Drac, Bou, Víbria, Colla
Diables Voramar del Serrallo,
timbalers diversos, Mascarada del
Dol, els Cremallers de teia i els
Sèquits del Carnestoltes i de la
Concubina.

21.15 h. Plaça de la Font. Lectura del
Testament del Carnestoltes per part de
Llucifer, notari reial.
21.40 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 i Colla Diables
Voramar del Serrallo, Mascarada del Dol,
Cremallers, 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, constància i anècdota.
23.50 h, aproximadament. Campanar de
la Catedral. Toc de Quera o entrada a la
Quaresma.

21 h. Rambla Nova, davant
del Teatre Metropol. Sortida
dels Sèquits, i lliurament del
testament del Carnestoltes
al notari Llucifer del Ball de
Diables de Tarragona.
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El Carnaval al teu mòbil
Per seguir tots els actes del Carnaval, l’Ajuntament de Tarragona
posa a la vostra disposició de manera gratuïta l’app Agenda Cultural
de Tarragona, que, a banda d’oferir-vos el programa oficial permanentment actualitzat, us continuarà informant de l’activitat cultural que hi ha a
la ciutat durant la resta de l’any. Una eina de referència per conèixer l’última
hora de la programació, marcar-vos els actes preferits al vostre calendari, cercar-los
i compartir-los a les xarxes.

Sou fans del Carnaval? Sou fans de Tarragona?
Si voleu recomanar cultura i Carnaval, els moments de la festa que més us
emocionen i diverteixen, us convidem a utilitzar l’etiqueta #fandeTGN en les
vostres piulades a Twitter, en els posts a Facebook i també a les imatges que
compartiu a Instagram. Les fotografies que etiqueteu a Instagram, a més,
optaran a guanyar un abonament per a la propera temporada dels Teatres
de Tarragona. (La informació sobre aquest concurs fotogràfic mensual la
podeu trobar a http://tblog.tarragona.cat)

Aleix Poblet – Tuitaire convidat

El Tuitare Convidat
Enguany us proposem que seguiu atentament el Twitter de Tarragona Cultura
(@tgncultura), on, a banda de l’agenda d’actes diària, podreu conèixer, en missatges
de 140 caràcters, les recomanacions del nostre tuitaire convidat: Aleix Poblet. Ell ens
guiarà pel “seu” Carnaval i segur que en descobrim nous aspectes i detalls. Les seves
piulades aniran signades amb les sigles AP.
Seguiu el Carnaval a:
www.facebook.com/TGNcultura · www.twitter.com/TGNcultura · #CarnavalTGN
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Organitzadors d’actes:

Patrocinadors:

Col· laBORADORS
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