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CARNAVAL DE TARRAGONA 2017
El Carnaval és una de les festes més populars arreu del
món. És l’època anterior a la Quaresma i, per tant, prèvia
a l’austeritat i a la penitència. Sovint se l’identifica amb la
figura del Rei Carnestoltes, un personatge satíric, malcarat
i desvergonyit que regna durant aquests dies a la ciutat.
El Carnaval, doncs, és una llicència controlada de la rutina
diària i la quotidianitat, dies de ballar, cantar, fer bromes i
gaudir dels diferents menjars típics d’aquesta època.
És un moment vinculat especialment a la ciutadania, quan
aquesta pren el protagonisme en els diferents vessants.
Tothom fa el Carnaval, des dels infants que participen a
la Rueta o que es disfressen per veure les rues fins als
comparsers que porten mesos treballant per omplir la ciutat
de llum i color. També les entitats que organitzen actes i el
públic que va a veure’ls i a gaudir-ne, o les persones que
amb la seva feina desinteressada fan possible aquesta festa.
Així doncs, us animem a fer el Carnaval, ja sigui de públic, de
participants, de concursants o d’assistents.
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.

Autor: Antoni Coll
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ACTES PREVIS

Dimecres 15 de febrer

19 h. Sala d’Actes de l’Antiga Audiència, plaça del Pallol, 3.
Presentació del llibre El llibre de les sopes, els ranxos i
les escudelles populars a càrrec de Judit Pujadó, autora del
llibre, Santi Fortuny, militant i cuiner del Casal Popular Sageta
de Foc i Lorda Marauri, sòcia del mateix casal.
Organitza: Casal Popular La Sageta de Foc

Divendres 17 de febrer

22 h. Casal Popular Sageta de Foc, carrer la Nau 11. Nit
d’espectacle amb AVERLASAILAS de la companyia Teatro
de lo Posible.
Organitza: Casal Popular La Sageta de Foc

PROGRAMA D’ACTES

Dissabte 18 de febrer

El Xarró

11 h. Plaça Verdaguer. Activitats infantils, jocs, tallers i
coca amb xocolata. Esmorzar de coca i xocolata desfeta a
preus populars (tall de coca i got de xocolata: 1,5€).
Activitats i jocs infantils. Taller de percussió “Crea el teu
propi instrument” amb Engrescats Batukada.
Organitza: Casal Popular La Sageta de Foc
12.30 h. Plaça Verdaguer. Espectacle infantil. Doctor Festa
a càrrec de Tornavís Teatre.
En acabar, cercavila rítmica.
Organitza: Casal Popular La Sageta de Foc
12.30 h. Des del Teatre Tarragona. Presentació del ballet
del Rei Carnestoltes XXXVI i la Concubina XXIII.
Itinerari: carrer Sant Agustí i plaça Verdaguer
Organitza: Comparses Nou Ritme i Disc 45
13 h. Plaça Verdaguer. Cercavila Rítmica amb Engrescats
Batukada i el ballet del Rei Carnestoltes XXXVI i la
Concubina XXIII
Itinerari: Plaça Verdaguer, Sant Agustí, Portalet, Baixada
Misericòrdia i Enrajolat
Organitza: Casal Popular La Sageta de Foc
14 h. Carrer Enrajolat. Carnaval gastronòmic, 2a
Xarronada Popular. Un bon dinar per començar les festes
amb la tradicional escudella de Carnaval, el xarró.
Preu: 6 € (plat de xarró, pa, vi i postres)
Venda de tiquets a partir del dia 4 de febrer a La Sageta
(horaris al web 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, apropeu-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
20.30 h. Teatre el Magatzem - COT, c. Reding, 14. Vagas y
maleantas. Teatre comèdia musical. “Serán declaradas
vagas y maleantas todas las que de cualquier manera
perturbaran con su conducta la paz social o pusieran en
peligro la tranquilidad pública”. Espectacle musical amb molt
d’humor en el qual farem un recorregut des del cuplet dels
anys 30 fins al Ritmo de la noche dels 90 de la mà de quatre
coristes del club Café Maravillas.
Preu: anticipada, 12 €; taquilla, 14 €; socis COT, 10 €
Organitza: Cooperativa Obrera Tarraconense (COT)

Vagas y maleantas

Dilluns 20 de febrer

19 h. Espai Turisme, c. Major, 37. Inauguració de
l’exposició “Carnaval 2017, retrospectiva 2016”.
L’Agrupació Fotogràfica de Tarragona ens obre la memòria
del passat Carnaval a través dels objectius dels seus socis,
amb una exhibició de diverses obres.
Autors: Francesc Sech, Joan Padró, Paco Fullana, Dolors
Granero, Manel Alentorn, Jose Mª Hernández, Paco Caro,
Maria Pilar Veciana, Pilar Palao i Òscar Serra.
L’exposició romandrà oberta fins al 12 de març en l’horari
següent: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 17 h;
dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h, i diumenge, de 10 a 14 h.
Organitza: Agrupació Fotogràfica de Tarragona
19.30 h. Local de l’Escola de Ball Nou Ritme, c. Reial, 54.
Masterclass oberta de zumba. Vine i aprèn a ballar zumba
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
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Dimarts 21 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 Nou Ritme i Disc 45, respectivament.
Organitza: Associació per a la Conservació de Figures Festives

Dimecres 22 de febrer

L’entrada a la ciutat del
Carnestoltes i la Concubina

18.30 h. Rambla Nova - Despullats. Entrada del Rei
Carnestoltes XXXVI i la seva Concubina XXIII que desfilaran
per la Rambla Nova en direcció al Palau Reial, Teatre
Tarragona, on seran rebuts pels seus respectius sèquits i les
forces infernals.
Organitzen: comparses Nou Ritme i Disc 45
19 h. Palau Reial - Teatre Tarragona. El Rei Carnestoltes i la
seva Concubina rebran els súbdits i els oferiran un ball de
gala. Acte obert a tothom.
Organitzen: comparses Nou Ritme i Disc 45
19.30 h. Des del Teatre Tarragona. Entrada a la ciutat del
Carnestoltes XXXVI, la Concubina XXIII, els Sèquits i
els concubinats respectius, acompanyats dels penons i
estendards de les comparses que els acompanyaran.
Itinerari: Rambla Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet i pl. de la Font
Organitzen: comparses Nou Ritme i Disc 45
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: comparses Nou Ritme i Disc 45

Sermó Rei i Concubina. Foto: Dolors Granero
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Dijous 23 de febrer

El Dijous Gras

9 h. Rambla Nova, davant de les Teresianes. Carnaval
gastronòmic. Acosteu-vos a la paradeta, on podreu tastar la
coca de llardons típica de Dijous Gras.
Organitza: Colla La Bota
9 h. Des del Teatre Metropol. El Tombet del Rei Carnestoltes i
la Concubina per les diferents escoles i llars infantils.
Organitzen: comparses Nou Ritme i Disc 45
12 h. Interior del Mercat Central. Carnaval gastronòmic.
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: Associació de Venedors del Mercat Central i Unió
d’Empresaris dels Voltants del Mercat Central
21.30 h. TAP (Tarraco Arena Plaça), c. Mallorca, 18.
Obertura de portes: 20.30 h
La Disfressa d’Or. La Disfressa d’Or es consolida 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.
L’actor tarragoní, Josep Ferré, en el seu paper de Doña
Soledad, presentarà aquesta espectacular gala.
Comparses participants (per ordre alfabètic): Amics de la Part
Alta, AMPA Carmelites, Aquí Hi Ha Marro, AV L’Albada, AV La Unió,
AV Residencial Palau - Torres Jordi, Cayo
Largo, Escola de Dansa i Comparsa Grup
Aerodance, Col·lectiu de Dones de Sant
Salvador, Colours Fantasy, Cromatic Fusion,
Estudi de Dansa Montserrat, Fotem-li
Canya, La Ballaruga, La Tàrraco de Luxe,
Petada, Sinhus Sport i Som i Serem.
Doña Soledad
Preu de les entrades: anticipades, 10,
12 i 15 € (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 (2 hores abans de l’obertura de portes), 12, 14 i 17 €
Organitza: Abril Producciones - Music From Tamarit

Disfressa d’Or - Laia Marín
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23 h. Sala Zero, c. Sant Magí, 12. Anti-Karaoke especial
Carnaval. El karaoke teatral més boig, novament a
Tarragona. Canta els teus temes favorits, des de rock fins
a soul, funk, pop, metall i hip-hop. L’Anti-Karaoke va néixer
fa deu anys i és un dels xous més inusuals de l’Estat. No
és fàcil descriure Anti-Karaoke: una estranya fusió entre un
concert de rock’n’roll, un karaoke underground i un xou de
Broadway. El que importa és el cantant, no la cançó! Divertit,
irreverent, sexy, boig, inusual… No hi ha cap altre xou com
Anti-Karaoke!
Preu: consumició mínima
Organitza: Zero Produccions
24 h. Premium Music Club, c. Rebolledo, 11. College
Carnival. El Carnaval més jove a Premium Club, amb equips
d’animació i moltes ganes de passar-ho bé!
Per a més informació: www.premium.tgn
Organitza: Premium Music Club

Divendres 24 de febrer

El Carnaval dels Petits

9 h. Des del Teatre Metropol. El Tombet del Rei
Carnestoltes i la Concubina per les diferents escoles i
entitats de la ciutat.
Organitzen: comparses Nou Ritme i Disc 45
14.45 h. Rambla Nova, Despullats. El Carnaval dels Petits.
Recepció dels participants a la Rueta, amb animació per
als infants a càrrec de la Cia. Dosdetres i 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, la Cia. Dosdetres, la batucada Tympanum, els
grallers Bufasons del Tecler, els Grallers Veciana i la Cobla
de l’Aula d’Instruments Tradicionals de l’Escola Municipal
de Música. També hi trobarem la representació en petit del
Rei Carnestoltes i la Concubina. Hi podran participar els més
petits a títol individual en la fila oberta.
Itinerari: Rambla Nova (des de davant del Teatre Metropol),
c. Sant Agustí, c. Portalet i pl. de la Font

Rueta - Laia Marín
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15.45 h. Plaça de la
Font. Animació infantil
a càrrec de la companyia
Sol de Nit, que presenta
l’espectacle Les Reines
del Carnaval, la Nika i
la Nukaus us conviden
a passar una molt bona
Berenar Rueta - Laia Marin
tarda de Carnaval, amb
berenar popular de coca
i xocolata per a tots els participants en la Rueta.
Col·laboren: Catering Service, Makro i Chocolates Valor
17 h. Plaça del Rei. Carnaval Reggae 2017. Si us agrada
el reggae o teniu ganes d’aprendre al voltant d’aquest estil
musical, avui podreu gaudir d’una sessió musical de reggae
de la mà de Dubstral SoundSystem & Label. Ball, disfresses,
música i diversió seran l’epicentre de l’activitat.
Organitza: Dubstral SoundSystem & Label
Col·laboren: La Casa del Vermut, la Geladeria i el Champanyet
18 h. Des del Teatre Metropol. Inici del Tomb del Rei
Carnestoltes i la Concubina per les diferents seus socials.
Organitzen: comparses Nou Ritme i Disc 45
18 h. Interior del Mercat Central. Carnaval gastronòmic.
Tast de botifarra d’ou, elaborada als obradors dels paradistes
del Mercat.
Organitzen: Associació de Venedors del Mercat Central i
Unió d’Empresaris dels Voltants del Mercat Central
18 h. Plaça del Rei. Carnaval Reggae 2017. Sessió musical
per als més menuts perquè entenguin la cultura jamaicana i
la seva música (ska, rocksteady, reggae…).
Organitza: Dubstral SoundSystem & Label
Col·laboren: La Casa del Vermut, la Geladeria i el
Champanyet
18 h. Magatzem social de l’AV del Port, c. Sant Miquel, 19.
Concurs i festa de disfresses 2017 de l’Associació de
Veïns del Barri del Port.
Després de l’èxit de l’any
passat, torna el concurs
de disfresses al magatzem
festiu de l’entitat. El concurs
repartirà premis per a
categories infantil, adult
i grup, i com a novetat la
categoria “Tu cara me suena”.
Concurs disfresses - AV Barri del Port
En acabar el concurs, festa de
disfresses amb la millor música.
Per a més informació: www.tgnbarridelport.blogspot.com.
Organitza: AV del Port de Tarragona
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19 h. Local de l’Escola de Ball Nou Ritme, c. Reial, 54.
Taller de Màscares i Facepainting. Posa a prova la teva
creativitat. Vine a crear la teva pròpia màscara al nostre
taller i aprofita per fer-te un increïble facepainting amb la
maquilladora de la comparsa Nou Ritme.
Organitza: Escola de Ball Nou Ritme
19 h. Plaça de la Pagesia. La Farra dels Ninots. Plantada dels Ninots.
Inscripcions al punt de venda del got ecològic a la mateixa
plaça fins l’hora de la sortida. Preu:5€
Més informació a la pàgina de Facebook Colla La Bóta Tarragona
Organitzen: Colla La Bóta, Amics de la Part Alta i La Murga
19.45 h. Des de la plaça de la Pagesia. La Farra dels Ninots. Les
comparses Colla La Bóta, Amics de la Part Alta i La Murga treuen
a passejar els Ninots per donar a conèixer alguns dels racons
etnogastronòmics de la ciutat. El Rei i la Concubina ja tenien
ganes de festa. Els acompanyeu?. El recorregut acabarà a l’acte
gastronòmic-musical del 35è aniversari de la Murga matutina
Itinerari: c. Sant Llorenç, pl. del Fòrum, c. del Patriarca, c.
Merceria, c. Major, pl. Sedassos, c. Portalet i pl. de la Font.
Organitzen: Colla La Bóta i Amics de la Part Alta.
Col·laboren: Bar L’Espardenya, Museum Cafè, La Fresca del
Fòrum, El Solet i Totem Cafè.
20 h. Espai Jove Kesse, c. Sant Antoni Maria Claret, 12-14.
Festa Carnavalesca. Concurs de Barrets. Un cap, un
barret. Es valorarà tot allò que es porti al cap. Demostra la
teva creativitat i vine a l’Espai Jove Kesse a desfilar. Premis
per a tothom i festa final de Carnaval.
Per a més informació i inscripcions: www.tarragonajove.org
Organitza: Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de
Tarragona
Col·labora: Grup de Teatre de l’Espai Jove Kesse i Arteliats
21 h. Plaça de la Font. 35 años dando el callo. Menjar
popular: tripa catalana, amb l’actuació de la batucada de La
Murga Matutina i el grup Samba-Pagode Wanderson, tot això
per celebrar el 35è aniversari de La Murga Matutina, una de
les entitats més veteranes del Carnaval tarragoní.
Organitza: La Murga Matutina
Col·laboren: Complex Educatiu i Bar El Cortijo
21 h. Teatre el Magatzem - COT, c. Reding, 14. Xirigotes
de Carnaval amb la col·laboració especial d’Oscàrboles.
Música, humor i sàtira a l’andalusa.
Preu: 3 €, gratuït per a socis de la COT
Organitza: Xirigota de Tarragona i Oscàrboles
Col·labora: Cooperativa Obrera Tarraconense (COT)
21 h. Casa Joan Miret, Rambla Nova, 36. Sopar i ball de
màscares. La Casa Joan Miret, construïda el 1859, us
convida a celebrar el Carnaval en una nit on l’ambient del
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segle XVIII ens acompanyarà durant el sopar tipus còctel que
donarà pas al ball de màscares amb música en directe.
Preu: 40 € (inclou sopar tipus còctel, ball i màscara)
Organitzen: Casa Joan Miret i AG Planning
22 h. Plaça del Rei. Carnaval Reggae 2017. Selecció
musical de reggae amb convidats com Nytto Dread
(Barcelona) i Kobo Dadda (País Basc) al micròfon i tots els
selectors/DJs de Dubstral. Aquests últims seran també els
encarregats de sonoritzar-ho amb el seu equip autoconstruït.
Organitza: Dubstral SoundSystem & Label
Col·laboren: La Casa del Vermut, la Geladeria i el
Champanyet
22 h. Sala Zero, c. Sant Magí, 12. El Petit de Cal Eril en
concert (+ Renaldo i Clara). El cicle de concerts Radar
PALMFEST i el programa Estrella Damm Curtcircuit porten
a Tarragona un dels grans talents de l’escena independent
catalana. El Petit de Cal Eril és aquell músic de Guissona
que des de fa un temps ens emociona i ens sorprèn a parts
iguals. L’acompanyaran, en una nit màgica en ple Carnaval,
Renaldo i Clara, que presentaran el seu nou disc, Els afores.
Preu: anticipada, 10 €; taquilla, 13 €
Organitzen: PALMFEST i ASACC
23 h. Premium Music Club, c. Rebolledo, 11. Wild Wild West
a Premium Club. Vine amb les teves millors gales, foraster!
Concurs de disfresses amb diversos premis molt atractius.
Per a més informació: www.premium.tgn
Organitza: Premium Music Club
Col·labora: Kuki Events
23 h. Teatre el Magatzem - COT, c. Reding, 14. Xirigotes
de Carnaval amb la col·laboració especial d’Oscàrboles.
Música, humor i sàtira a l’andalusa.
Preu: 3 €, gratuït per a socis de la COT
Organitzen: Xirigota de Tarragona i Oscàrboles
Col·labora: Cooperativa Obrera Tarraconense (COT)
23.30 h. Local social dels Xiquets de Tarragona, c. Santa
Anna, 1. Ball de disfresses amb xirigota. Nova edició
del Carnaval matalasser amb la colla degana de la ciutat.
Hi haurà ball, premis a les millors disfresses (entre altres
categories), festa animada amb DJ i l’actuació en directe
d’una autèntica xirigota.
Organitza: Colla Castellers Xiquets de Tarragona
24 h. Les Golfes Club, c. Pau del Protectorat. Carn i Ball a
les Golfes Club amb Mr. Rombo. Entrada lliure limitada a
l’aforament de la sala
Organitza: Les Golfes Club
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00.30 h. Sala Zero, c. Sant Magí, 12. Zero Selectors. Sessió
a càrrec dels DJs de capçalera de la sala de referència a la
ciutat. Indie, pop, rock i hits especialment seleccionats per
escalfar el Carnaval.
Organitza: Zero Produccions

Dissabte 25 de febrer

Rua de l’Artesania

9 h. Local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós
del Bou, 23. Esmorzar lila. Podreu omplir l’estómac i agafar
forces per la Baixada del Pajaritu amb l’esmorzar lila al preu
de 3 €
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona
09.30 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: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona
10.30 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 h. Plaça del Rei. Inici de la 12a edició de la Baixada i
la 3a Pujada del Pajaritu. Podrem veure en acció totes les
andròmines participants, som-hi!
Itinerari: bda. Pescateria, c. Cós del Bou, bda. Misericòrdia, c.
de la Nau i pl. del Rei
Inscripcions i bases: http://carnaval.tarragona.cat
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’amics de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona

Baixada del Pajaritu - Laia Marín

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 en línia:
és de nivell iniciació, però s’ha de saber frenar i girar.
Per a més informació: patinatge@gimnasticdetarragona.cat
Organitza: Nàstic de Tarragona
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11 h. Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, camí del Pont del
Diable, s/n. Concurs de disfresses per a totes les edats.
Inscripcions: a partir de les 10 h, al mateix Centre Cívic.
Organitza: AV La Unió
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
11.30 h. Tinglado 4, Moll de Costa. Festa de Carnaval dels
Xiquets del Serrallo. Animació infantil, pluja de confeti,
concurs de disfresses individuals i per grups i pica-pica: els
ingredients ideals per gaudir del Carnaval!
Organitza: Colla Castellera Xiquets del Serrallo
11.30 h. Torreforta. Desfilada de les comparses de Ponent.
Amb la participació de les comparses Sinhus Sport, AV
L’Albada, Fotem-li Canya, Colours Fantasy i La Ballaruga.
Itinerari: c. Riu Fluvià, passant pels carrers Menorca, Gran
Canària, Gandesa i Prades, per arribar finalment al c. Riu Fluvià
Organitza: AV Progressista de Torreforta
12.15 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.
Itinerari: Centre Cívic, camí del Pont del Diable, pl. de la
Sardana i rambla de Sant Pere i Sant Pau
Organitza: AV La Unió
Participen: comparsa La Unió i altres entitats del barri
12.30 h. Carrer Cós del Bou. Entrega de premis i inici de
festa de la Baixada del Pajaritu.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona
12.30 h. Carrer Cós del Bou. JoVermut Carnavalesc.
Música festiva, concurs de disfresses en grup, per parelles i
individuals, amb premis per als guanyadors.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’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: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona
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.
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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. Enguany amb un
nou recorregut que permetrà un
millor lluïment de les disfresses.
Itinerari amb indicació horària
Rua Artesania -Laia Marín
aproximada de l’arribada de la
primera comparsa: av. Ramón
y Cajal, Rambla Nova (18.45 h), c. Rovira i Virgili, pl. Cronista
Sessé (19.30 h) i av. Catalunya a l’alçada del Campus URV (20 h)
22 h. TAP (Tarraco Arena Plaça), c. Mallorca, 18. Sopar de les
comparses de Carnaval. Després de la Rua de l’Artesania, les
comparses soparan a la TAP per recuperar forces.
Organitza: Tarraco Arena Plaça i comparses de Carnaval
22 h. Teatre el Magatzem - COT, c. Reding, 14. Relat
autopictogràfic amb Cesc Casanovas, teatre comèdia. Cesc
Casanovas protagonitza aquesta obra
que ens endinsa en el món de la seva
pròpia memòria, amb moments hilarants
i una mirada d’allò més surrealista sobre
la pròpia adolescència i la vida adulta
fins avui. Cesc Casanovas (Ferran Adrià,
David Fernández, Pilar Rahola…) és un
dels actors més destacats de l’exitós
Cesc Casanovas
programa Polònia. Val la pena destacar
la versatilitat admirable de l’actor,
que aconsegueix parodiar els personatges magistralment,
estripant-los l’ànima. Un treball actoral superb que
aconsegueix segrestar l’essència del personatge i convertir-se
en un mirall esperpèntic perfecte que fascina l’espectador.
Preu: anticipada, 12 €; taquilla, 14 €; socis COT, 10 €
Organitza: Cooperativa Obrera Tarraconense (COT)
22 h. Sala Zero, c. Sant Magí, 12. The Incesticides en
concert (tribut a Nirvana). The Incesticides són un grup de
Barcelona que versiona les cançons del mític grup de rock
nord-americà Nirvana. La banda recrea el seu so, la seva
música i la seva imatge amb la intenció d’acostar el públic, al
màxim possible, a aquella època tan llegendària en la història
de la música moderna que va ser la primera meitat dels anys
90. Passió, energia, emoció i, sobretot, bona música!
Preu: anticipada, 12 €; taquilla, 15 €
Organitza: Zero Produccions
23 h. Premium Music Club, c. Rebolledo, 11. Far West a Premium
Club. Deixa el cavall a la porta i gaudeix del nostre Supercarnaval.
Per a més informació: www.premiumtgn.com
Organitza: Premium Music Club
Col·laboren: comparsa Aquí Hi Ha Marro! i Kuki Events
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23 h. La Llar del Pernil, c. Rebolledo, 9. Super Mario Llar!
Ambientació del món Nintendo, vine a saltar plataformes a la
Llar! Warmup TV Sound.
Per a més informació: www.premium.tgn
Organitza: Premium Music Club
Col·laboren: comparsa AV Residencial Palau - Torres Jordi
24 h. TAP (Tarraco Arena Plaça), c. Mallorca, 18. Gran revetlla
de Carnaval amb Gina and The Gintònics, Sardinas Golden
Rule i tota la música més carnavalera fins que el cos aguanti.
Concurs popular de disfresses amb grans premis. Les primeres
100 disfresses tindran entrada gratuïta.
Preu: anticipada a www.tap.cat: 7 € (amb consumició inclosa);
taquilles: 10 € (amb consumició inclosa); entrada gratuïta
presentant el carnet TAP Socis
Organitza: Tarraco Arena Plaça
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
carnavaleres. A les 2 h, concurs de disfresses individuals i per
grups.
Organitza: Amics de la Part Alta
24 h. Les Golfes Club, c. Pau del Protectorat. Carn i Ball a les
Golfes Club amb Kimberly i Clark. Entrada lliure limitada a
l’aforament de la sala
Organitza: Les golfes Club
00.30 h. Sala Zero, c. Sant Magí, 12. Carnaval a la Zero amb Kling
Klang Masked DJs. La tradicional festa temàtica dels dissabtes
de Carnaval a la Sala Zero ens transportarà en aquesta ocasió a la
ciutat de Düsseldorf per gaudir de tota la iconografia d’una de les
bandes més singulars i alhora més importants en la història de la
música. Parlem dels alemanys Kraftwerk, l’espectacular univers
visual dels quals es reproduirà a la Zero com a excusa per gaudir
d’una autèntica festassa al ritme de la millor música, servida per un
equip de DJs molt i molt especial que només respon a un nom: Kling
Klang Masked DJs.
Preu: consumició mínima
Organitza: Zero Produccions

Diumenge 26 de febrer

La Rua de Lluïment

10 h. Rambla Nova, davant de l’OMAC.
Concurs de disfresses de gossos. Les
vostres mascotes també són part de la
família i han de poder gaudir d’un dia de
disbauxa i color. Per això, Galgos 112 us
conviden al II Concurs de Disfresses per a
gossos de Tarragona.
Bases del concurs: www.galgos112.es
Organitza: Galgos 112 Tarragona

Concurs gossos - Hèctor
de la Salud
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12 h. Teatre el Magatzem - COT, c. Reding, 14. Carnaval dels
animals de la cia. Forani Teatre. Teatre i titelles infantils per a majors
de 4 anys. Una història d’aventures: el rei vol
fer-se un elegant vestit amb pell de lleó. Les
gallines fan córrer la veu i juntament amb
la resta d’animals del reialme intentaran
salvar el lleó. Tenen poc temps, però podran
ser capaços de respectar les diferències de
cadascú i unir-se per salvar el lleó?
Carnaval dels Animals
Preu: anticipada, 7 €; taquilla, 8 €;
socis COT, 6 €
Organitza: Cooperativa Obrera Tarraconense (COT)
19 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.
Itinerari: av. Ramón y Cajal, Font
del Centenari, c. Rovira i Virgili, pl.
Cronista Sessé i av. Catalunya a
Rua de Lluïment - Laia Marín
l’alçada del Campus URV

Dilluns 27 de febrer

Drag Queens

21 h. Teatre Metropol. 12è Certamen Drag Queens & Drag
King. Inscripcions i bases: www.missdragqueen.com.
Durant el certamen tindrà lloc la representació del judici del
Rei Carnestoltes, a
càrrec de la Colla
La Bóta.
Venda d’entrades:
a partir del dimarts
14 de febrer, a
les 12 h, a www.
tarracoticket.cat
(mitjà únic per a
la venda de les
Concurs Drag Queens - Laia Marín
entrades d’aquest
espectacle)
Preu: 8 €
Organitza: Amics de la Part Alta
Col·labora: Colla La Bóta
Amb el suport de: Tarragona Ràdio, Totem Cafè, Disco
Totem, Fitness4live, TPI i Diari La República Checa
24 h. Totem Cafè, Rambla Vella, 15. Festa Drag Queen.
Segueix la festa amb la bogeria i l’espontaneïtat dels
concursants del certamen.
Organitza: Amics de la Part Alta
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Dimarts 28 de febrer

Dol, Enterrament i Crema

10 h. Des de l’Antic Ajuntament, c. 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
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
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
Dol - Pep Escoda
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 en solemne
professó cap a la plaça de la Font.
Itinerari: pl. de les Cols, c. Major, c. la Nau, bda. Pescateria, c. 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.
22.15 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
Enterrament - Pep Escoda
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, 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.
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icipa-h
i
#JofaigelCarnaval
De Caputxeta o Superman, dalt la carrossa o a peu de carrer
observant, sol o formant part d’un equip de superguerrers, a ple dia
sobre una andròmina o il·luminat pels focus d’un escenari... Sigui
de la manera que sigui, enguany us animem a mostrar-nos com
viviu el Carnaval a través de les xarxes socials, perquè sou vosaltres
els qui feu el Carnaval de Tarragona!

Premi a la Participació dirigit a les comparses
Enguany, el Premi a la Participació es lliurarà a aquella
comparsa que testimoniï la seva presència en actes que no
protagonitzi directament a través d’una imatge compartida a
les xarxes socials. Les comparses, doncs, per optar al premi,
caldrà que tinguin presència a les xarxes de Facebook, Twitter o
Instagram, des d’on hauran de penjar les imatges amb l’etiqueta
#JofaigelCarnaval. Llegiu-ne les normes abans de participar-hi!
I tu, com fas el Carnaval? Mostra’ns-ho i entra en el sorteig
de bons premis!
Volem que tots els ciutadans ens mostreu de quina manera
viviu el Carnaval. Per això, si, amb l’etiqueta #JofaigelCarnaval,
compartiu a Twitter i a Instagram imatges dels llocs on aneu,
dels actes en què participeu, de les disfresses que us poseu o
de qualsevol aspecte o situació que mostri com feu el Carnaval,
optareu al sorteig de dos grans premis!
Trobareu tots els detalls de les accions i les bases de
participació a http://carnaval.tarragona.cat.

Carnaval
en línia
Si voleu immediatesa, informació en cas de pluja o l’última hora
dels actes: @TGNcultura (Twitter) i TGNcultura (Facebook).
Etiquetes del Carnaval: #CarnavalTGN | #JofaigelCarnaval

I després de Carnaval…

Divendres 3 de març

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 i inscripcions: www.tarragonajove.org
Organitza: Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de
Tarragona
Imatge: Anduluplandu
Edita: Ajuntament de Tarragona
D.L: T 84-2017
Edicions MIC
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