
DIJOUS 28 DE FEBRER 

Durant la tarda, i en horari escolar, els centres educatius de l’Espluga celebraran el 

tradicional berenar de Dijous Gras, repartits en diferents indrets del municipi, per 

acabar tips i preparats per afrontar els dies de disbauxa que els esperen. 

A les 6 de la tarda, arribada de Sa Majestat Carnestoltes 37è a la Plaça de la Vila, i 

posterior recorregut pels comerços i establiments de la Vila, on de ben segur, serà 

rebut amb totes les gales que es mereix. A veure qui serà l’eixerit que oferirà el millor 

berenar al Carnestoltes, ja que la Sa Majestat lliurà un premi a l’establiment que millor 

el tracti. Durant el recorregut es podran fer selfies i demanar autògrafs gratuïtament. 

DIVENDRES 1 DE MARÇ 

Començarem el dia anant a la Llar d’infants Municipal, on ben puntual, a les 10.45h 

iniciarem la acolorida rua amb els més petits, tot lluint  les disfresses Som els tresors 

del mar. 

En acabar i per seguir amb bon ritme, a l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme 

farem cap, per gaudir de bona gresca, rua i ballaruca, fins que sigui l’hora de 

desplaçar-nos cap a l’Institut Joan Amigó, on segur que ja m’esperaran per jutjar les 

seves millors vestimentes. 

A dos quarts de quatre de la tarda, arriba el torn de l’escola Martí Poch. Allí 

m’esperaran les disfresses de la “E”, per celebrar els 60 anys de l’escola, educació i 

emocions. 

Després de visitar a la mainada, seguirem amb els més grans, i amb bona alegria 

anirem a visitar la Llar de Jubilats.  

DISSABTE 2 DE MARÇ 

A les 18.00h de la tarda concentració de comparses als carrers Priorat i Segarra. 

A les 18.30h, puntuals com de costum, donarem el tret de sortida a la gran Rua de les 

1000 Disfresses, que posarà en moviment pels carrers del poble, una gran explosió de 

llum i colors. 

Recorregut: Rbla. Lluís Companys, Avda. Doctor Farré, Ctra. de Montblanc, P. Cañellas, Trav. de Poblet, 

C. Lluís Carulla, C. Pau Casals, Ctra. de Poblet, Trav. de Poblet, C. Lluís Carulla i Pl. Montserrat Canals. 

Prohibit aparcar a tot el recorregut.  

Inscripcions a la rua i a la passarel·la de la nit: fins el dimarts 26 de febrer a l’Ajuntament de 08.00h a 

14.30h. El dimecres 27 de febrer, a la Sala Llucià Navarro del Casal de l’Espluga, es lliurarà la llista amb 

l’ordre de la rua i es farà el sorteig per l’ordre de la desfilada de la nit. 

En arribar a la Plaça Montserrat Canals, exposició de carrosses per poder gaudir de la 

feina i dedicació que tots hem invertit en la seva confecció. 

A les 21.00h, sense demorar-ho ni un minut, al Pavelló del Casal, tot entrant per la 

porta de la Discoteca Sínia, gran sopar de Carnaval, a càrrec de l’Art Restaurant. 

Menú adults: Canelons de carn amb beixamel de tòfona i el seu cruixent, Confitat de porc ibèric amb 

bolets i vi jove, Pastís de iogurt i fruites del bosc, aigua, vi i cafè. Participants a la rua: 25€ No participants 

a la rua: 30€ (inclou sopar, entrada al pavelló, consumició i galetes). 



Menú infantil (fins a 12 anys): Plat combinat a base de macarrons, pit de pollastre arrebossat, i patates 

fregides, gelat i aigua o refrescs. Participants a la rua: 15€ No participants a la rua: 18€ (inclou sopar, 

entrada al pavelló, consumició i galetes). 

Venda de tiquets a l’Oficina de Turisme fins el Dijous Gras. Places limitades. 

A les 12 de la nit arribarà l’hora de la gran desfilada de disfresses a la passarel·la del 

Pavelló del Casal, on la competició està garantida per tal de fer-se amb algun dels 

premis que es posen a concurs. A continuació, al mateix Pavelló, ball, música i 

disbauxa amb DJ MOYA. 

Venda anticipada d’entrades pel pavelló, a l’Oficina de Turisme fins el Dijous Gras. Preu de l’entrada amb 

consumició: 10€ Infants de 3 fins a 12 anys: 3€ 

DIUMENGE 3 DE MARÇ 

A les 18.00h al Pavelló del Casal, espectacle infantil “La Festa dels Més Tumacat” a 

càrrec de la Companyia Més Tumacat, amb que ens farà gaudir d’allò més. 

Despres d’haver ballat i saltat de valent, arriba l’hora de refer forces, a base de 

xocolata desfeta amb coca, primer pels més petits i després pels més grandets. La 

coca és gentilesa de la Residència Jaume I. Hi haurà servei de bar, així que no sigueu 

garrepes, i feu despesa! 

DIMARTS 5 DE MARÇ 

A les 18.00h a la Residència Jaume I, desfilada infantil amb obsequi per tots els 

participants, i diploma per les 3 disfresses més votades. 

En sortir de la Residència, i davant tant desconsolada pèrdua, una rua de vídues 

acompanyarà dels despulles de Sa Majestat Carnestoltes 37è, fins arribar a la Plaça 

de la Vila. Després d’encendre un bon foc, i sobre dos quarts de vuit, començarà el 

repartiment de l’esperada escudella, on tindran prioritat tots aquells que vagin vestits 

de vídua, seguit dels que vagin disfressats, i acabant pels que no s’hagin dignat a 

posar-se ni un trist complement. Cal portar plat i cullera, i només se’n servirà una ració 

per persona, així que estalvieu-vos de venir amb olles i carmanyoles de mida familiar! 

A continuació, lectura del testament i les últimes voluntats de Sa Majestat Carnestoltes 

37è seguit de la incineració de les despulles del rei dels Poca-soltes. Acte seguit serà 

l’hora de desvetllar les comparses que s’enduen els premis de la rua. 

A les 21.00h, al Bar del Casal, tradicional sopar de comparses. Cal portar plat, got, 

coberts i tovalló, així com alguna cosa bona i casolana de sopar per compartir. El 

beure anirà a càrrec de la Comissió Cívica del Carnaval, i les postres, un any més, 

aniran a càrrec de Pastisseria Cobo, que com ja és tradició ens obsequiarà amb 

alguna cosa dolça a tots els assistents. 

Durant tot el cap de setmana i el dimarts de Carnaval “Menja’t el Ratolí” de la 

Pastisseria Cobo, tot comprant ratolins dolços. Entre tots els ratolins s’hi trobaran 

ocults dos “membres”, i aquells que els trobin seran obsequiats amb postres per 10 

persones. 


