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CARNAVAL DE TARRAGONA 2019

E

Gaudiu molt dels actes amb
més trajectòria, com són la Disfressa d’Or —que ha esdevingut un dels imprescindibles del
Carnaval i que enguany canvia
de data—, el bastiment de la
Bota, les coques de llardons
i la botifarra d’ou de Dijous
Gras, la Rua de l’Artesania i la
de Lluïment, la vetlla del Rei i
la Concubina o l’Enterrament. I
no us oblideu de les propostes
més esbojarrades, com ara la
Farra dels Ninots, la Baixada
del Pajaritu o el Concurs de
Drag Queens. Sigui com sigui,
abans de l’arribada de la Quaresma, deixeu les penes a casa,
sortiu al carrer com si fos l’última vegada i que tingueu un
bon Carnaval! Visca el Carnaval
de Tarragona!

l Carnaval de Tarragona
arriba un any més a la
ciutat a través d’una
programació plena de tradició i disbauxa. Els tarragonins i tarragonines són el
motor d’aquesta festa popular, que compta amb la participació d’un gran nombre
de persones que treballen
gairebé tot l’any en la seva
organització. Tothom fa el
Carnaval, grans i petits, gent
que fa possibles els actes
clàssics, però també d’altres
de més recents que s’han
convertit en indispensables
per a la ciutadania. Una gran
feina que us animem a viure
en primera persona, ja sigui
com a participants o com a
públic.

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
Divendres 22 de
febrer
18.15 h. Mercat Central. Parada La Teca i la Meca. Inauguració de l’audiovisual
Tarragona abans i ara, un
recull de quasi 500 fotografies on podem visualitzar el
canvi de la ciutat de les dar-

reres dècades. Manuel Lázaro
Fouca, fotògraf aficionat, ha
elaborat aquesta recerca que
sorprendrà més d’un. Manuel
ha comptat amb la col·laboració de Segú Chinchilla.
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19 h. Espai Turisme, c. Major,
37. Inauguració de l’exposició “Carnaval 2019, retrospectiva 2018”. L’Agrupació
Fotogràfica de Tarragona ens
obre la memòria del passat
Carnaval a través dels objectius dels seus socis.
Autors: Dolors Granero, Paco
Fullana, José Francisco Caro,
Joan Gabarró, Joan Padró i
Francesc Sech.
L’exposició romandrà oberta
fins al 10 de març.
Ho organitza: Agrupació Fotogràfica de Tarragona

cançons que permeten conèixer una mica millor com era
aquest artista anònim i tímid
que escrivia per pur plaer.
Ho organitza: Abril Produccions i White and bright
22 h. Casal Popular La Sageta
de Foc, c. de la Nau, 11. Contacontes amb l’Agustí Farré. L’Agustí Farré, contacontes, ens explicarà un seguit
de contes per a adults.
Ho organitza: Casal Popular
La Sageta de Foc
Dissabte 23 de
febrer. El Xarró
12 h. Carrer de l’Enrajolat.
Vermut de Carnestoltes.
Vermut ambientat en el Carnestoltes.
Ho organitza: Casal Popular
La Sageta de Foc
14.30 h. Carrer de l’Enrajolat. Carnaval gastronòmic.
4a Xarronada Popular. Per
quart any consecutiu, el Casal
Popular Sageta de Foc recupera la xarronada, l’escudella típica tarragonina que es
menjava per Carnaval. Vine a
tastar-la!
Preu: 6 € (plat de xarró, pa,
aigua, vi i postres)
Venda de tiquets: a partir del
dia 12 de febrer, a La Sageta
(horaris: www.sagetadefoc.cat)
Ho organitza: Casal Popular
La Sageta de Foc

AFT

21.30 h. Palau de Congressos, c. de l’Arquitecte Rovira,
2. Cepeda en concert. El
cantant gallec Luis Cepeda
farà parada a Tarragona per
presentar el seu disc de debut, Principios, editat el juny
del 2018. Aquest disc ha estat elaborat amb la complicitat del productor i compositor José Maria Parrado. La
majoria són temes nous, tot i
que en recupera tres d’antics
que guardava al calaix. Tres

17 h. Mercat Central de Tarragona. Visita guiada al Mercat
Central. Amb motiu del Dia In4
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Concert en acústic amb Xavier Cantant d’Afició. Xavier,
Cantant d’Afició ens farà un
repertori de cançons populars
en acústic.
Ho organitza: Casal Popular
La Sageta de Foc

ternacional del Guia, l’AGUICAT
- Associació de Guies de Catalunya oferirà una visita gratuïta
pel Mercat Central de Tarragona i
els edificis modernistes que hi ha
pels voltants. La iniciativa pretén
donar a conèixer la professió de
guia habilitat per la Generalitat de
Catalunya tot descobrint el patrimoni modernista de la ciutat, que
destaca pel seu caràcter emblemàtic i la seva importància històrica i artística. Activitat gratuïta
amb aforament limitat.
Inscripcions: participo.cat
Ho organitza: AGUICAT CATVISIT

20.30 h. Teatre El Magatzem
- COT, c. Reding, 14. Paquito
Forever. Direcció: Víctor Álvaro, amb Joan Vázquez.
Espectacle basat en la història real de Paco Alonso, bailaor, cantaor, actor i transformista català que va començar
la carrera al Paral·lel als anys
50 i va recórrer tot el món ballant i cantant amb les revistes més famoses, els ballets
més aclamats i els artistes
més emblemàtics d’aquells
temps. Joan Vázquez torna a
donar vida a Paquito, l’emblemàtic personatge que tant
ens va entusiasmar a Flor de
Nit, el cabaret.
Preu: anticipada, 12 €; taquilla, 14 €; socis COT, 10 €
Ho organitza: Cooperativa Obrera Tarraconense (COT)

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.
Ho organitza: Totem Cafè
Ho patrocina: Amics de la
Part Alta
Hi col·laboren: Lexus i Bar
Restaurant Tòful
19 h. Casal Popular La Sageta
de Foc, c. de la Nau, 11. Inauguració de l’exposició fotogràfica “Llibertat vertical”,
de Genoveva Seydoux.
Ho organitza: Casal Popular
La Sageta de Foc
19.30 h. Casal Popular La Sageta de Foc, c. de la Nau, 11.

Paquito Forever
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22 h. The Bar, c. Rebolledo, 9.
Cocteleria Carnavalera. Et
proposem un viatge pels millors carnavals del món sota
diferents fils conductors: des
del chartreusito tarragoní fins
a la caipirinha brasilera, passant pel mojito canari i el hurricane del Mardi Gras de Nova
Orleans. Entrada lliure, limitada a l’aforament de la sala.
Ho organitza: The Bar

20 h. TAP (Tarraco Arena Plaça), c. Mallorca, 18. La Disfressa d’Or. La Disfressa d’Or
aposta per la proximitat i canvia de dia. En l’acte en què les
comparses participants llueixen les seves millors gales
hi trobarem 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.

Diumenge 24 de
febrer. La Disfressa
d’Or
12 h. Teatre El Magatzem COT, c. Reding, 14. Més que
màgia, amb Mag Stigman. Un
espectacle de màgia, coreografies i malabars amb bon rotllo i
molta diversió. El Mag Stigman,
il·lusionista, acompanyat a
l’escenari per la seva ajudant,
presenta un espectacle visual, entretingut, ple d’efectes
màgics i dansa moderna. Els
espectadors podran participar
al màxim en aquest xou, una
combinació d’il·lusionisme, ball
i malabars que garanteix bon
rotllo i molta diversió per a tota
la família. En definitiva, molt
més que màgia en viu!
Preu: anticipada, 7 €; taquilla,
8 €; socis COT, 6 €
Ho organitza: Cooperativa
Obrera Tarraconense (COT)

20a Disfressa d’Or

Comparses
participants
(per ordre alfabètic): Amics
de la Part Alta, AV La Unió,
AV Residencial Palau - Torres Jordi, Carmelites, Cayo
Largo, Col·lectiu de Dones
de Sant Salvador, Colours
Fantasy, Escola de Dansa i
Comparsa Grup Aerodance,
Fotem-li Canya, La Ballaruga, Petada, Platinum, Sinhus
Sport, Som i Serem i Spectrum Comparsa, i la partici-

Més que màgia
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pació especial de Cromàtic
Fusion i Nou Ritme.
L’actor, director i formador
d’artistes Carles Carrasco presentarà la Gala de la
Disfressa d’Or en el seu 20è
aniversari.
Preu de les entrades: anticipades, 12, 15 i 18 € (més
despeses de gestió), a la venda al web www.ticketplus.cat
i a les oficines de Correus;
a taquilla (2 hores abans de
l’obertura de portes), 14, 17
i 20 €
Obertura de portes: 19 h
Ho organitza: Abril Producciones - Music From Tamarit
Acte retransmès en directe
per Ràdio Ciutat de Tarragona
a www.rctgn.cat
La gala serà gravada per
Tac12 i emesa per la televisió durant la setmana del
carnaval. El públic també
pot puntuar la millor comparsa de la Disfressa d’Or
2019. Entra a tac12.tv i
podràs guanyar premis fantàstics!

trella del Dijous Gras. El Dimecres de Cendra les grans
protagonistes són les sardines i les arengades. I les
verdures, totes les receptes
amb bacallà i els bunyols de
vent són els menjars típics
de la Quaresma.
S’estableixen tres categories:
- Cicle inicial de Primària
(5-7 anys): un primer premi i
dos segons premis
- Cicle mitjà de Primària
(7-10 anys): un primer premi
i dos segons premis
- Cicle superior de Primària
(10-12 anys): un primer premi
i dos segons premis
Més informació i bases del
concurs: www.mercatcentral.
cat
Dimarts 26 de
febrer
10 h. Plaça de la Font. Bastiment de la Bota. L’Associació per a la Conservació de
Figures Festives instal·larà la
Bota 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.
Ho organitza: Associació per
a la Conservació de Figures
Festives
Hi col·labora: De Muller SA

Dilluns 25 de febrer
De 17.30 a 19.30 h. Parada La Teca i la Meca, Mercat Central. Busquem nens
i nenes d’entre 5 i 12 anys
que vulguin participar en
un concurs de dibuix. Què
han de dibuixar? Doncs els
aliments i/o receptes de
temporada d’aquests dies:
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 es-

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
7
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comparses Nou Ritme i Cromàtic Fusion, respectivament.
Ho organitza: Associació per
a la Conservació de Figures
Festives

escollit enguany per veure per
primer cop el Rei Carnestoltes
i la seva Concubina és la plaça Corsini. Tot just després de
l’Amparito que sona cada dia a
la plaça, podreu veure els protagonistes sortint per la porta
del Mercat Central. Tot seguit
faran un breu recorregut que
els portarà fins al Teatre Tarragona.
Recorregut: pl. Corsini, c.
Cañellas i Rambla Nova fins
a l’altura del Teatre Tarragona
Ho organitzen: comparses
Nou Ritme i Cromàtic Fusion

Presentació del Ninot i la Ninota.
Foto: Laia Marín.

De 17.30 a 19.30 h. Parada La
Teca i la Meca, Mercat Central.
Busquem nens i nenes d’entre
5 i 12 anys que vulguin participar en un concurs de dibuix.
Què han de dibuixar? Doncs
els aliments i/o receptes de
temporada d’aquests dies.
Més informació i bases del concurs: www.mercatcentral.cat

Entrada del Rei Carnestoltes i Concubina. Foto: Laia Marín

20 h. Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. Gala del Rei
Carnestoltes, la seva Concubina i els Sèquits. Les comparses Nou Ritme i Cromàtic
Fusion estrenen el nou format
d’entrada del Rei i la Concubina amb una gala al Teatre
Tarragona on hi haurà ball,
sàtira i alguna sorpresa inesperada. Sense oblidar-nos de
la vara de comandament que
el consistori entregarà al Rei
Carnestoltes i a la Concubina.
Preu: 2 €
Entrades: www.tarracoticket.
cat i a les taquilles del Teatre
Tarragona en el seu horari
habitual (a partir del dijous 14
de febrer, a les 11 h)
Ho organitzen: Comparses
Nou Ritme i Cromàtic Fusion

Dimecres 27 de
febrer. L’entrada
a la ciutat del
Carnestoltes i la
Concubina
De 17.30 a 19.30 h. Parada La
Teca i la Meca, Mercat Central.
Busquem nens i nenes d’entre
5 i 12 anys que vulguin participar en un concurs de dibuix.
Què han de dibuixar? Doncs
els aliments i/o receptes de
temporada d’aquests dies.
Més informació i bases del concurs: www.mercatcentral.cat
18.30 h. Des de la plaça Corsini. Entrada del Rei Carnestoltes XXXVIII, la seva Concubina XXV i els Sèquits. L’espai
8
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Dijous 28 de febrer.
El Dijous Gras

gen tarragoní. presenta el seu
disc La excusa del perdedor en
viu. Un concert en què podràs
veure més enllà de l’ànima de
l’artista i que no et pots perdre.
Preus: 10 € (més despeses de
gestió)
Entrades: www.ticketplus.
cat i a les oficines de Correus

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 tastar-la a la
parada de la Colla La Bota.
Ho organitza: Colla La Bota

Coca de llardons. Foto: Laia Marín

9 h. Inici del Tombet del Rei
Carnestoltes i la Concubina per les diferents escoles i
llars infantils.
Ho organitzen: comparses
Nou Ritme i Cromàtic Fusion

Marcos San José

22.30 h. Totem Cafè, Rambla
Vella, 15. Música llatina en
viu amb el grup Latin Show.
Enguany fa 25 anys que els
Amics de la Part Alta participen en el nostre Carnaval
i volen celebrar-ho amb tots
vosaltres! Entrada lliure, limitada a l’aforament de la sala.
Ho organitzen: Totem Cafè i
Amics de la Part Alta
Ho patrocinen: Totem Cafè,
Restaurant L’Àncora i Estanc
Casc Antic
Hi col·labora: Lexus i Bar
Restaurant Tòful

12.05 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.
Ho organitzen: Mercat Central i Gremi de Cansaladers i
Xarcuters de les Comarques
Tarragonines

Divendres 1 de març
8.30 h. Mercat Central de
Tarragona. Inici del concurs
“Vivim el Carnaval al Mercat”, dirigit a paradistes que
hagin guarnit el seu establi-

21.30 h. Teatre Tarragona,
Rambla Nova, 11. Marcos San
José en concert. L’artista Marcos San José, cantautor d’ori9
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18.30 h. Plaça Corsini. IV
Passarel·la de Disfresses
dels Voltants del Mercat. Si
tens entre 3 i 13 anys, vols
lluir la teva disfressa i gaudir
d’una tarda de diversió, música i premis, inscriu-te a la
IV Passarel·la de Disfresses
dels Voltants del Mercat. Inscripcions a les botigues dels
voltants del Mercat: omple la
butlleta amb les teves dades
i diposita-la a l’urna situada
a Correus, a la plaça Corsini.
Hi ha dues categories:
· Menuts (3-7 anys)
· Júnior (8-13 anys)
Els premis per categoria són a la
millor disfressa i a la més original.
Ho organitza: Unió d’Empresaris dels Voltants del
Mercat Central

ment. Hi haurà dues categories: Premi Individual i Premi
Col·lectiu.
9 h. Inici del Tombet del Rei
Carnestoltes i la Concubina
per les diferents escoles i entitats de la ciutat.
Ho organitzen: comparses
Nou Ritme i Cromàtic Fusion
13 h. Mercat Central. El Rei
Carnestoltes i la Concubina
visiten el Mercat Central per
fer el vermut i puntuar les millors parades participants al
concurs “Vivim el Carnaval al
Mercat”.
17 h. Inici del Tomb del Rei
Carnestoltes i la Concubina
per les diferents seus socials.
Ho organitzen: comparses
Nou Ritme i Cromàtic Fusion
17.15 h. Plaça Corsini. Espectacle infantil amb la
companyia Picarols, que presenta una visió molt particular
del seu Carnaval. Es disfressaran amb tots vosaltres per
rebre el Rei Carnestoltes; això
sí, cantant i ballant al seu
voltant. Veniu disfressats i de
ben segur que gaudireu d’una
bona estona.

19 h. Magatzem social de l’AV
del Port, c. Sant Miquel, 19. Concurs i festa de disfresses del
Carnaval 2019 al barri del Port.
Un any més l’AV del Port organitza la festa del concurs de disfresses dirigit a totes les edats i amb
categories individual, per parella
o grup, en categories infantil, juvenil i adult, pel preu simbòlic d’1
euro. Inscripció prèvia a jovesdelport@hotmail.com o el mateix
dia a partir de les 18.30 h.
Ho organitza: AV del Port de
Tarragona

Companyia Picarols

Concurs i festa de disfresses del
Carnaval al barri del Port
10
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19 h. Espai Jove Kesse, c.
Sant Antoni Maria Claret, 1214. Festa de Carnaval. Vine
disfressada o disfressat i puja
a l’escenari de l’Espai Jove
Kesse. Valoració per a la millor disfressa, la millor actuació individual i per a grups. A
més hi haurà berenar, música
i diversió assegurada.
Ho organitza: Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona
Hi col·labora: Col·lectiu de
la Primera Planta de l’Espai
Jove Kesse

c. Major i c. Portalet, per acabar al Totem Cafè, on els Ninots faran l’últim ball de la nit.
Ho organitza: Colla La Bota
Hi col·laboren: Amics de la
Part Alta i Cervesa Damm

19.30 h. Plaça de la Font. La
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 de l’acte,
podreu adquirir els tiquets per
al recorregut a un preu de 7 €.
Ho organitza: Colla La Bota
Hi col·laboren: Amics de la
Part Alta i Cervesa Damm

La Farra dels Ninots

21 h. Teatre El Magatzem COT, c. Reding, 14. La nit de
Carnaval amb la comparsa
Los Malotes i la col·laboració
especial d’Oscàrboles. 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.
Recomanat a tothom a qui
agradi aquest gènere d’humor, crítica i sàtira a l’estil
purament gadità.
Preu: 3 €, gratuït per a socis
de la COT
Ho organitza: comparsa Los
Malotes
Hi col·labora: Cooperativa
Obrera Tarraconense (COT)

20 h. Plaça de la Font. La Farra dels Ninots. Els Ninots estan preparats per a la 5a edició
d’aquesta festa des de la seva
recuperació. La Colla La Bota
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 Tutusband.
Itinerari: pl. de la Font, c. Cós
del Bou, pl. del Rei, c. Santa
Anna, pl. Fòrum, c. Merceria,

24 h. Antic Hostal del Sol,
pg. de Sant Antoni. Dans
Xiquets Vikingekarnival.
11
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10.45 h. Skatepark del
parc Francolí. 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.
Ho organitza: Club Gimnàstic
de Tarragona
Més informació: patinatge@
gimnasticdetarragona.cat

Els Xiquets de Tarragona us
conviden a una de les seves
inigualables festes poques
setmanes abans de viatjar a
la terra dels vikings. Preus
populars, premis a les millors disfresses, banyes i la
música dels mítics DJs GarraLlops, at de ikke forklarer
det for dig!
Ho organitza: Colla Castellers Xiquets de Tarragona
Dissabte 2 de
març. La Rua de
l’Artesania

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.
Ho organitza: AV de Sant
Salvador i Sant Ramon

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.
Ho organitza: Associació
Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona

11 h. Moll de Costa, 1. Gran
festa de Carnaval dels Xiquets del Serrallo. Festa
oberta a tothom, grans i petits! Grup d’animació infantil
que farà ballar i vibrar a tothom, festa de confeti, vermut
i concurs de disfresses, tant
individual com en grup, vermut i servei de bar durant tot
el matí. No et quedis a casa
i vine a gaudir d’una jornada plena de disbauxa que
s’allargarà fins al migdia. T’hi
esperem!
Ho organitza: Colla Castellera Xiquets del Serrallo

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.
Itinerari: davant del local de
la colla castellera, església,
pl. de la Sardana i camí del
Pont del Diable fins a arribar
al Centre Cívic
Ho organitza: AV La Unió
Hi participen: comparsa La
Unió i altres entitats del barri
12
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11 h. Plaça del Rei. Inici de
la XIV edició de la Baixada
i V 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 (c. Comte de
Rius, 5)
Ho organitza: Associació
Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona

Itinerari: c. Riu Fluvià, passant pels carrers Menorca,
Gran Canària, Illes Balears,
Gaià, Montblanc i Prades,
per arribar finalment al c. Riu
Fluvià
Ho organitza: AV Progressista de Torreforta i Comparsa
Màgic Dansa
12 h. Carrer Cós del Bou. JoVermut Carnavalesc amb
PD Peting. Música festiva
i concurs de disfresses en
grup, parelles o individual,
amb premis per als guanyadors.
Ho 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
Ho organitza: AV La Unió
12.30 h. Carrer Cós del Bou.
Entrega de premis de la XIV
Baixada del Pajaritu.
Ho organitza: Associació
Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona

Baixada del Pajaritu. Fotos: Laia
Marín

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

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!
Ho organitza: Associació
Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona

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, Sinhus Sport, Màgic
Dansa, Xplosion, Spectrum i
Platinum.
13
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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 en la Rua
abans de la seva sortida.

22 h. The Bar, c. Rebolledo,
9. Old Fashioned Carnival.
L’estil dels anys 30 i la llei
seca prenen el Carnaval a
The Bar. La disbauxa impera perquè tot s’hi val. Voldràs ballar el cancan amb
nosaltres? Entrada lliure,
limitada a l’aforament de
la sala.
Ho organitza: The Bar

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)

23 h. Premium Music Club,
c. Rebolledo, 11. Carnaval
als anys 30. La llei seca impera a tot arreu, però en la
clandestinitat un club promet
disbauxa i serveix substàncies prohibides. L’esperit
dels anys 30 pren Premium
Music Club. Vine a saltar-te
la llei seca i ballar el cancan
amb nosaltres! Entrada lliure,
limitada a l’aforament de la
sala.
Ho organitza: Premium Music Club
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. A les 2 h, concurs
de disfresses individual i per
grups.
Ho organitza: Amics de la
Part Alta
Col·laboren: Frankfurt El Surtidor i Discoteca Totem
24 h. Carrer Cós del Bou. La
Revetlla de Carnaval amb
l’Orquestra Mitjanit

Rua de l’Artesania. Fotos: Laia
Marín
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Un any més, la Colla Jove
serà l’encarregada de durnos la festa a la nit de Carnaval de la nostra ciutat.
Aquest cop La Revetlla anirà
de la mà de La Mitjanit, al
ritme del seu repertori de
versions.
Ho organitza: Associació
d’Amics de la Colla Jove

Carnestoltes i de la Concubina.
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)

3:30 h. Carrer Cós del Bou.
Revetlla de Carnaval amb
DJ Tonic
Continua la revetlla de Carnaval amb DJ Tonic al Cós del
Bou
Ho organitza: Associació
d’Amics de la Colla Jove
Diumenge 3 de
març. La Rua de
Lluïment
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.
Ho organitza: comparsa La
Unió

Rua de Lluïment. Fotos: Laia Marín

Dilluns 4 de març.
El Judici
12.05 h. Mercat Central. A
l’espera de saber-se el veredicte del jurat, tindrà lloc
el segon sondeig a peu de
Mercat. Quina comparsa
serà l’encarregada de portar

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
15
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el regnat de l’any 2020? Us
hi esperem perquè pugueu
dir-hi la vostra. Comptarem amb la presència de
la Concubina i del Rei Carnestoltes, que aprofitaran
el moment per entregar els
premis als guanyadors del
concurs “Vivim el Carnaval
al Mercat”.

els atorga el títol de certamen de més llarga vida de la
Península.
Inscripcions i bases: www.
certamendragqueen.com
Venda d’entrades: www.
tarracotiquet.cat i a les taquilles del Teatre Tarragona
en el seu horari habitual (a
partir del dijous 14 de febrer,
a les 11 h)
Preu: 8 €
Ho organitza: Amics de la
Part Alta
Ho patrocinen: Tarragona
Ràdio, Totem Cafè, Disco Totem, diari La República Checa, Casino, Lexus i Gimnàstic
de Tarragona.

20 h. Antiga Audiència, pl.
Pallol, 3. El Judici del Rei
Carnestoltes. El Judici es
manté 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. Qui
serà enguany l’encarregat
de jutjar el Rei Carnestoltes? De ben segur que serà
de la manera més còmica i
satírica. Aconseguirà el Rei
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.
Ho organitza: Colla La Bota
21.30 h. Teatre Tarragona,
Rambla Nova, 11. 14è Certamen Drag Queens & Drag
King. Enguany es recupera
el format i es fa gran. Al Teatre Tarragona podreu gaudir
de noves modalitats (Drag
Queen Fashion i Drag Global
Show), al mateix temps que
es podran veure els diferents
formats que poden tenir les
Drags. Ja n’és la 14a edició,
tot i que fa 15 anys, fet que

Certamen Drag Queens. Foto: Laia
Marín
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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 Bota) i
Ministrers del Camp i del
Llamp.
Ho organitza: Colla La Bota

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.

Mascarada del Dol. Laia Marín

20.50 h. Plaça de les Cols.
Lliurament del Testament a
Llucifer, notari reial, per part
del dol de la Colla La Bota i la
Cobla de Llardons del Tecler.
Tot seguit els grups es dirigiran, amb carretilles i sortidors, cap a la plaça de la Font.
Itinerari: pl. de les Cols, c.
Major, c. de la Nau, bda. Pescateria, c. Cós del Bou i pl. de
la Font

Dimarts 5 de
març. El Dol,
l’Enterrament i la
Crema

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.
Ho organitza: Colla La Bota

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 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.

17.30 h. Antic Ajuntament,
c. 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).
Ho organitza: Colla La Bota
17
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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.

I DESPRÉS DE CARNAVAL…
Més informació de la resta
d’accions i promocions a les
xarxes socials i a www.mercatcentral.cat.
Ho organitzen: Mercat Central de Tarragona i ESPIMSA
Hi col·labora: Ajuntament de
Tarragona

Cada dissabte des
del 9 de març fins
al 20 d’abril
18.15 h. Interior del Mercat
Central de Tarragona. Espectacle familiar La Vella Quaresma del Mercat. És temps
de dejuni i abstinència, allò
que popularment s’anomena
fer magre. Per primer cop,
s’introdueix aquesta representació gràfica de la Quaresma, que durarà fins a Setmana Santa a les instal·lacions
modernistes. Un espectacle
de la companyia Genovesa
Narratives Teatrals, amb una
duració de 25 minuts i que
s’oferirà durant set dissabtes:
9, 16, 23 i 30 de març i 6, 13
i 20 d’abril.

El Carnaval al teu mòbil
Per tenir tots els actes del Carnaval a
la butxaca, l’Ajuntament de Tarragona
posa a la vostra disposició l’app TGN
Agenda, que us oferirà el programa
oficial permanentment actualitzat.
Descarregueu-vos-la! I si voleu immediatesa, informació en cas de pluja o l’última hora dels actes,
seguiu-nos a @TGNcultura (Twitter), TGNcultura (Facebook i Instagram).
Etiquetes: #CarnavalTGN, #JofaigelCarnaval
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