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Dijous Gras, 
4 de febrer 
Arribada de  
Sa Majestat el  
Rei Carnestoltes

AnunCi  
17.30 h, a la plaça de 
l’Església, per part del 
seu ambaixador.

ARRibAdA i pRegó  
17.50 h, Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes arriba a bord del 
seu  vaixell pirata “Poca-Solta”.

AniMACió i deguStACió 
18.15 h, actuació del grup 
Xarop de Canya amb 
l’espectacle “A l’abordatge, 
Poca-Solta!”. Degustació del 
tradicional “pinxo” de truita i 
botifarra d’ou de Dijous Gras, a 
càrrec de La Carena Càtering.

ConCentRACió  
17.00 h, a la plaça de 
Catalunya.  
17.45 h, arribada a la 
capçalera de la rua de Sa 
Majestat Rei Carnestoltes 
amb el seu vaixell pirata 
anomenat “Poca-Solta”.

iniCi de lA RuA  
18.00 h, al carrer Bonestar  
(a l’alçada de la plaça 
Catalunya).

pReMiS  
5 categories de premis: 
millor coreografia, millor 
animació musical, disfressa 
millor confeccionada, 
disfressa més original i a la 
de temàtica més actual. 
20.30 h, Sa Majestat el 
Rei Carnestoltes farà 
públic el veredicte del 
jurat amb els guanyadors 
del Concurs de comparses 
del Carnestoltes 2016.  
Fins a les 21.30 h,  
música a la plaça 
Catalunya.

ReCoRRegut

• Carrer Bonestar

• Avinguda Sant Ildefons

• Carrer República Argentina

• Carrer Mossèn Andreu

• Final de recorregut a 
la Plaça Catalunya.

Dissabte 6 de febrer

Dimecres de 
Cendra, 10 

de febrer  

Festa de Judici Final 

17:30 h, a la plaça Catalunya, 
celebració del judici a Sa 
Majestat el Rei Carnestoltes,  
a càrrec del jutge i l’advocat 
de la defensa. 
17.45 h, veredicte popular i 
actuació del grup d’animació 
Xip Xap amb l’espectacle 
“Pirates de secà”.

Diumenge 7 
de febrer 
Rua infantil amb  
la Xaranga Sarau, 
Societat Coral la unió

12.00 h, rua pel Casc Antic. Inici 
al carrer Rubió i Ors (a l’alçada 
del carrer Pius XIIè), pujada 
de la Rambla d’Anselm Clavé, i 
finalització a la plaça de l’Església. 
13.00 h, fi de festa amb el 
grup d’animació Pep López i 
Sopars de duro amb l’espectacle 
“FolKids” a la plaça de l’Església.
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