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Festes per solemnitzar la
visita a la nostra ciutat de
S. M. el Rei Carnestoltes LX
acompanyat de la seva
digníssima muller, S. M.
la Reina Pimpolla IX.
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TRUQUEU AL

ACTES
PREVIS
divendres 14

A les 21.15 h, al Teatre Fortuny, Càsting 2020, el xou on
les colles es llueixen amb els
seus numeritus i performances. «Per molt que bufi el
vent, no s’apaguen les estrelles.» Presentat per La Trepa
Bimbirimboies, Farts d’Olla i
Rebullits Teatre.

dissabte 15

A les 11.30 h, a la plaça del
Baluard, la colla Peti qui Peti
ens porta la Guerra de Tomaques 2.0 en versió 4G.
Vermut, ball i gresca a dojo
al Fes-te Pols, amb la gran
batalla de colors. «Qui no vulgui pols, que no vagi a l’era!»
Recomanem a les persones
amb problemes respiratoris
que prenguin precaucions.

diumenge 16

A les 12.00 h, a la plaça del
Castell, a moure l’esqueletu
amb el Vermut Carnavalero
dels 80, a càrrec de la colla
No Ho Sabem. «El qui és carcamal, tot l’any fa Carnaval.»

dilluns 17

A les 20.00 h, al Centre Cultural El Castell, inauguració
de l’exposició dels cartells de
Carnaval que han participat
al concurs, amb el Carro de
Morts del Carnestoltes exposat. «La pintura i el bastó, com
més lluny millor!» L’exposició
es podrà visitar fins al 25 de
febrer, de dilluns a divendres
de 18.00 a 21.00 h.

dimarts 18

A les 19.00 h, al Saló Noble
del Palau Bofarull, presentació del vídeo del Ball del Carnestoltes i els Set Pecats i del
Ball de la Quaresma i les Set
Virtuts, enregistrament realitzat al mateix espai del Pa-

lau Bofarull. «El qui s’agrada
del ball, de festa en festa va!»
Organitza: Germandat dels
Set Pecats Capitals, amb la
col·laboració de la Diputació
de Tarragona.

CARNAVAL
DE REUS
Dijous Gras 20

A les 10.30 h, al Mercat Central, degustació de botifarra
d’ou, tal com mana la tradició, gentilesa de les xarcuteries i cansaladeries del
Mercat Central. «Pel Dijous
Gras, carn fins al nas!»

dimecres 19

A les 11.00 h, a la Sala d’Exposicions del Palau Bofarull, obertura de la XV Mostra Fotogràfica del Carnaval de Reus,
any 2019. «Una imatge val
més que mil paraules...» L’exposició es podrà visitar fins
al 29 de febrer, de dimarts a
dissabte d’11.00 a 13.00 i de
17.00 a 20.00 h; dissabte 22
tancat. Organitza: Germandat
dels Set Pecats Capitals, amb
la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
A les 19.00 h, des del Campanaret, sortida del Ball del
Carnestoltes i els Set Pecats,
amb l’acompanyament musical del grup Staccato. «Pels
pecats es porten els genolls
pelats.» Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals.

A les 15.00 h, al convent de
les Clarisses, ofrena d’ous
a santa Clara per gaudir de
bon temps i alegria durant
aquests dies carnavaleros.
A càrrec de la Colla Xerinola.
«Per fer una truita, cal trencar els ous...»
A les 20.30 h, a la plaça
del Mercadal, Cerimonial
d’Espargiment de l’Esperit Carnavalesc. Organitza:
Germandat dels Set Pecats
Capitals. «Dels balls, misses
i sermons, fins als trossos
en són bons!»

Durant el matí, a les escoles
Alberich i Casas, Rosa Sensat
i Collège Française Marguerite Yourcenar, visita del Rei
Carnestoltes i la Reina, per tal
de transmetre l’esperit carnavalesc als més petits de la
ciutat. Aquesta visita es realitza any rere any de manera
aleatòria en diferents escoles
de Reus. «Els Carnestoltes
donen voltes!»

A les 21.00 h, a la plaça del
Mercadal, espectacle i PREGÓ de Sa Majestat el Rei Carnestoltes LX, acompanyat
per la Reina Pimpolla IX, realitzat per les colles La Trepa
Bimbirimboies i Farts d’Olla,
i Rebullits Teatre. En acabar, degustació de coca de
llardons i de l’espiritual vinet
dolç de la bota del Carnaval.
«Pel temps de Carnestoltes,
molt vi i moltes poca-soltes!»
A partir de les 23.00 h, en
diferents punts de la ciutat,
disfressada d’escultures i altres monuments reusencs: el
general Pim Pam Pum, el Nen
de les Lloques, el Condesitu
Pessigolleru, el Gegant de la
Ploma Gran, el Bartrineru, les
farolilles del Mercadal... «Febrer, febreret, set capes i un
barret!»

divendres 21

Durant tot el dia, a les escoles de la ciutat, celebració del
Carnaval i de la festa del Carnestoltes. «Pel mes de febrer,
Carnestoltes hem de fer!»

A les 18.00 h, a la plaça del
Mercadal, BALL DEL MOC
amb l’espectacle d’animació
infantil Carnaval Picarols, les
cançons i danses més engrescadores. Durant l’espectacle es repartirà coca amb
xocolata. «Qui té boca s’equivoca i qui té nas es moca.»

A les 19.00 h, des de la plaça
de les Peixateries Velles i pels
carrers del nucli antic, cercavila del Cantaval. Es repartirà
un cançoner amb versions
satíriques i humorístiques de
les cançons populars que es
cantaran. Organitza: Comissió del Cantaval. «Qui canta
els seus mals espanta.»

dissabte 22

De 16.00 a 17.00 h, al passeig de Misericòrdia, plaça de
la Pastoreta, passeig de Prim,
carrer del Camí de Riudoms,
carrer de l’Escorxador, carrer
del Dr. Frias, passeig de Sunyer
i plaça del Nen de les Oques;
plantada de carrosses. «Del
Carnaval, no en facis cabal.»
De 17.00 a 21.00 h, al llarg
de la plaça de la Pastoreta,
passeig de Prim, passeig de
Sunyer, plaça del Nen de les
Oques, passeig de Sunyer,
carrer del Dr. Frias, carrer de
l’Escorxador, carrer del Camí
de Riudoms, passeig de Prim,
plaça de la Pastoreta i passeig
de Misericòrdia; gran RUA DE
LLUÏMENT amb totes les colles participants, presidida pel
Rei Carnestoltes i la Reina. «A
Carnestoltes bones voltes!»

A les 22.30 h, a la plaça del
Mercadal, inici de la festa
amb DJ Ceba, i a les 24.00 h,
gran BALL DE DISFRESSES a
càrrec de l’Orquestra Mitjanit.
Música, festa i diversió assegurades. Recordeu: «Ballades
per Carnestoltes, bateigs per
Tots Sants!»

diumenge 23

A les 10.30 h, a l’avinguda de
la Salle, plantada de carrosses. Sigueu puntuals i, de bon
rotllo, anirem sortint un rere
l’altre... «Per Carnaval tothom
és igual.»
A les 11.15 h, des de l’avinguda de la Salle, RUA MATINAL,
que passarà per la plaça de
la Pastoreta, carrer de Misericòrdia, raval de Robuster, raval
de Sant Pere, raval del Pallol,
plaça de Catalunya, carrer del
Dr. Robert, carrer de la Selva
del Camp, carrer de l’Amargura, plaça del Pintor Fortuny,
avinguda de Prat de la Riba,
passeig de Sunyer, plaça del
Nen de les Oques i passeig de
Sunyer. Acabarà a la plaça de
davant de la Biblioteca Xavier
Amorós. «La llei de l’embut:
ample per a mi, estret per a tu!»
A les 13.00 h, a la plaça del
davant de la Biblioteca Xavier
Amorós, BALL VERMUT amb
l’orquestra de versions Mano’s Rock. El vermut el posarà

dilluns 24

la colla Els Trepa Bimbirimboies. «Carnestoltes, fredes
de poca virtut, sempre n’hi ha
que ballen amb el ventre buit!»
A les 15.00 h, al mateix lloc,
dinar de colles carnavaleres.
«Si per Carnestoltes estàs
gras per Pentacosta pentecostaràs!»
Seguidament,
cafè, copa i puro.
De 18.00 a 20.00 h, al passeig
de Mata, BATALLA DE CONFETI. Aneu protegits i tingueu
coneixement! «Entre caixes i
bancs, tot són entrebancs.»
A les 20.00 h, a la plaça del
Mercadal, BALL DE VESPRE
amb l’orquestra de versions
Mano’s Rock. «En el ball del tururut, qui gemega ja ha rebut.»

A partir de les 9.00 h, a la
plaça de Prim, EXPO-PROFIT, Fira Catalana de la Consumició. Varietat de menjars
oferta per les colles carnavaleres. Coll... que bo! Porteu
els diners justos o canvi, que
les colles no són un banc! Els
que facin cinc consumicions
a diferents colles seran obsequiats amb una samarreta
promocional de l’acte. «El que
no mata engreixa, i el que no,
fa créixer...»
De 23.00 a 2.00 h, a la Sala
Polivalent de La Palma, BALL
DE MASCAROTS amb les mítiques versions de Band The
Cool i el concurs de disfresses a la mitja part. «Amor de
Carnaval és el que més val!»
Comptarem amb la presència
del Rei Carnestoltes i la Reina. En qualsevol moment pot
passar allò que passa quan
esperes que passi... «La cura
va bé, però l’ull (quin?) el perdrà...» RIP. Entrada amb invitació. La podreu recollir a la
seu de l’IMRC (carrer de Sant
Joan 27) a partir del 19 de febrer (capacitat limitada).

dimarts 25

A partir de les 18.00 h, al
Centre Cultural El Castell, cap
de dol i vetlla del Rei Carnestoltes. Veniu a donar l’últim
adeu i a consolar la Reina i
les plorones que l’acompanyen. «El dimarts de Carnestoltes n’és un dia divertit: ens
escura les butxaques i ens fa
anar contents al llit.»
A les 19.00 h, des del Campanaret i pels carrers de nucli antic, solemne professó,
plenària i corporativa, de la
Germandat dels Set Pecats
Capitals. Acompanyament
musical a càrrec del grup
Staccato. A continuació,
acte de comiat i extremunció
del monarca difunt. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals. «Moltes caretes per Carnaval, però encara
n’hi ha més la resta de l’any.»
A les 20.00 h, des de la plaça
del Castell, Rua Mortuòria
amb les despulles del Rei
Carnestoltes, les plorones,
les amants i la vídua la Reina, les colles i, tancant la comitiva, el poble afligit. La rua

passarà per l’Absis de la prioral, carrers de l’Hospital, de la
Presó i de Santa Anna, plaça
de la Farinera, carrers d’Aleus i
de Donotea, plaça dels Argenters, carrer del Vidre i plaça del
Mercadal on, seguidament,
tindrà lloc la CREMA DE SA
MAJESTAT. «Alegria, Carnestoltes, que demà és Cendra!»

En arribar a la plaça del Mercadal, fugaç robatori del Braç
Incorrupte a càrrec del Ball de
Diables i, seguidament, crema
del Rei Carnestoltes. «Morta
la cuca, mort el verí...»
A continuació, a la plaça del
Mercadal, pública lectura del
testament. Tot seguit es procedirà a retirar les cendres de
Sa Majestat el Rei Carnestoltes
LX. Organitza: Germandat dels
Set Pecats Capitals. «Després
de mort, ni vinya ni hort.»

Dimecres
de Cendra 26
A les 19.00 h, des del Campanaret, sortida del Ball de la
Quaresma i de les Set Virtuts,

amb l’acompanyament musical del grup Staccato. A les
20.30 h, a la plaça de les Peixateries Velles, descobriment de
la imatge de la Vella Quaresma.
Organitza: Germandat dels Set
Pecats Capitals. «Carnestoltes,
quinze voltes, i Nadal de mes
en mes: tots els dies fossin festa, la Quaresma mai vingués!»
A les 20.00 h, des del carrer
de Llovera, cercavila del Braç

Incorrupte de Sa Majestat el
Rei Carnestoltes LX, a càrrec
del Ball de Diables. A continuació, a la plaça del Mercadal, versots i crema del
Braç Incorrupte. «Dimecres
de Cendra, que el diable et
prenga.»
A les 22.00 h, en un restaurant del centre de la ciutat,
sopar dels Premis Gueus.
«S’ha acabat el bròquil!»

ACTES
POSTERIORS
març i abril

Els divendres 28 de febrer,
6, 13, 20 i 27 de març i el 3
d’abril, a les 10.00 h, i el dimecres 8 d’abril a les 12.00 h, a
les Peixateries Velles, espectacle d’animació per serrar
una cama cada setmana a la
Vella Quaresma.

EXPOSICIONS
Del 17 al 25 de febrer, al
Centre Cultural El Castell,
exposició dels cartells de
Carnaval que han participat
al concurs de cartells, juntament amb el Carro de Morts
del Carnestoltes.

Del 19 al 29 de febrer, a la
Sala d’Exposicions del Palau
Bofarull, XV Mostra Fotogràfica del Carnaval de Reus,
any 2019.

RUA DE LLUÏMENT
dissabte 22 de febrer

PL. DEL
NEN DE LES
OQUES

PL. DE
LA PASTORETA

PREGÓ

dijous 20 de febrer
PL. DE
PRIM

Ball de
Disfresses

PL. DEL
MERCADAL

BALL DE DISFRESSES
dissabte 22 de febrer

RUA MATINAL
diumenge 23 de febrer

PL. DEL
NEN DE LES
OQUES

PL. DE
PRIM
PL. DEL
MERCADAL

PL. DE
LA PASTORETA

PASSEIG
DE MATA

BATALLA
DE CONFETI
diumenge 23 de febrer

Abans i durant la celebració dels
esdeveniments:
1. Reviseu els vehicles, així com
el motor i el material elèctric, i
comproveu que funcionin correctament.
2. Recordeu la importància de
conèixer el recorregut, les vies
d’evacuació, les zones de més aglomeració i els consells d’autoprotecció dels plans d’autoprotecció.
3. No manipuleu cap tipus d’element elèctric per al qual no estigueu autoritzat.
4. Disposeu d’extintors ubicats en
llocs de fàcil accés per poder apagar qualsevol conat d’incendi.
5. Tingueu clares les possibles
vies de sortida del vehicle i del recorregut.
6. Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques. Penseu
que l’ús de tecnologia LED disminueix el consum elèctric considerablement.
7. Deixeu espai suficient entre colla
i colla per evitar accidents i interaccions en cas d’incendi.
8. Seguiu les indicacions del
vostre responsable de grup i dirigiu-vos a ell, en cas de dubte.
9. Porteu les begudes en ampolles
de plàstic. El vidre i les llaunes estan prohibits.
10. Si conduïu algun dels vehicles
de la rua, no ingeriu begudes alcohòliques.
11. Recordeu que no està permès
el subministrament de begudes
alcohòliques de cap mena a menors de 18 anys.

12. No deixeu materials accessibles
al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física.
13. Recordeu, durant les desfilades,
no utilitzar cap element amb flama,
pirotècnia o guspires en les proximitats.
14. Prohibit tot tipus d’electrodomèstics per cuinar a les carrosses,
ja sigui amb foc, electricitat o gas.
15. No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap
al públic, ja que també podrien dur
disfresses combustibles o inflamables.
16. A les carrosses i en altres actes
ha d’anar personal que sàpiga com
funciona el generador —com s’apaga— i també que sàpiga sobre l’ús
dels extintors.
17. Està totalment prohibit fer
càrregues de combustible amb els
generadors en marxa, durant les
desfilades i dins dels circuits establerts.
18. El combustible s’ha de portar en
dipòsits homologats i cal deixar-los
en zones ventilades, lluny de focus
de calor.
19. La instal·lació elèctrica de les
carrosses ha de ser adequada, ha de
disposar del certificat d’idoneïtat.
20. Els remolcs i els vehicles autopropulsats han d’estar homologats
i amb corresponent documentació de la ITV i de l’assegurança en
curs; així com d’un informe tècnic
de solidesa de l’estructura i decoració de la carrossa.
21. Les carrosses no podran superar, en cap cas, els 4 metres
d’alçada.
22. Compliu totes les mesures de
seguretat amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat d’accidents.

PER
CARNAVAL
NO TOT
S’HI VAL!
No estic segura és no.
No em toquis és no.
Tinc son és no.
El silenci és no.
Vull estar sola és no.
L’única cosa que vol
dir sí és un SÍ.

Fes que en aquest Carnaval
tothom s’ho passi bé.
Volem un Carnaval lliure de
conductes sexistes i discriminatòries.
Em vesteixo per a mi, no per
a tu; per tant, no siguis pesat.
El meu cos és meu, jo decideixo qui em toca; per tant, no
siguis bavós.
Les bromes sexistes no fan
gràcia; per tant, no siguis impertinent.
Les floretes no són elogis; per
tant, no siguis insolent.
Jo decideixo; per tant, respecta’m.
L’alcohol i les drogues no són
excuses per fastiguejar la festa: punt final a les agressions
sexistes.

SI VEUS O PATEIXES UNA
AGRESSIÓ O DISCRIMINACIÓ et podem ajudar:
Si hi ha Punt Violeta (punt
d’informació específic o
personal identificat amb
braçalet lila):
Adreça-t’hi i informa de la
situació.
Si no hi ha Punt Violeta
truca a:
Mossos d’Esquadra: 112
Oficina d’Atenció a la
Víctima i Guàrdia Urbana
Reus: 092

PUNT VIOLETA
PER CARNAVAL

A la Rua de Lluïment del
dissabte 22 de febrer, de
16.00 a 21.00 h al passeig
de Misericòrdia.
Al Ball de Disfresses de
la plaça del Mercadal del
dissabte 22 de febrer, de
23.00 a 02.00 h.

Vull ser lliure,
no valenta!
#festessensesexisme
#puntfinalalesagressionsexistes

