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CARNESTOLTES  2007

DIVENDRES, 23 DE FEBRER

18’30 H. Disparada de coets anunciant la festa.

23’30 h. Comença la Festa del Pijama
Concentració a la Plaça Major de tothom qui vulgue passar-s’ho bé amb la Xaranga 
“Per davant i per detràs”, i repartiment de cervesa gratis als assistents amb pijama.

00’00 h. Desfilada des de la Plaça Major fins al Centre Cívic acompanyats per la 
Xaranga, on tindrà lloc el pregó de Carnestoltes.

Posteriorment, Discomòbil amb sorpreses per tothom.

DISSABTE, 24 DE FEBRER

11’00 h. Cercavila de la Xaranga per la ciutat.

12’00 h. Farinada al costat de la Plaça Lluís Companys (antic recinte del ball). Es 
recomana anar amb indumentària adequada per protegir-se de la farina.

18’00 h. Concentració a la Plaça Lluís Companys dels participants a la rua de 
Carnestoltes.

18’30 h. Desfilada de Carnestoltes. Recorregut: Plaça Lluís companys, Méndez 
Núñez, Av. Catalunya, Verge de Montserrat, Suñer, Carretera Nova, Colon, Av. 
Catalunya. ( En finalitzar, petit refrigeri per als participants). Hi haurà acompanyament 
musical per a les disfresses lliures. “Amb la Xaranga, amb el grup de Gegants i 
Dolçainers d’Alcanar, i amb el grup de batucada BATEK LA R-PERCUSSIÓ, des de 
Barcelona” ( Circuit alternatiu degut a les obres).

23’45 h. Concentració a la Plaça de l’Ajuntament de les Pubilles (vestides per a 
l’ocasió), i desfilada fins al Centre Cívic, amb el Grup Batek.

00’30 h. Ball de disfresses amenitzat per l’Orquestra CAIMAN. Entrada i taules 
gratuïtes.

- Lliurament de trofeus per a les millors disfresses.
o 1r. Premi: Trofeu més 100 €
o 2n. Premi: Trofeu més 60 €



o 3r. Premi: Trofeu més 40 €
- En acabar el ball, discomòbil per als més marxosos.

DIUMENGE, 25 DE FEBRER

11’00 h. Concentració a la Plaça de l’Ajuntament dels més petits de la casa disfressats, 
acompanyats pels Geganters i Dolçainers d’Alcanar.

11’30 h. Petita desfilada de carnestoltes dels més petits de la població. Recorregut: 
Generalitat, Plaça Major, Felip Pedrell, Almenara, Carolines, Alcalde Sanmartí, Plaça 
Major i fins la Plaça de l’Ajuntament.

12’15 h. A la plaça de l’Ajuntament teatre infantil i xocolatada per a tothom.

16’00 h . Parc infantil a la Plaça Lluís Companys.

19’30 h. A la Plaça de l’Ajuntament, Velatori de la Sardina, amb la col·laboració del 
Grup de Teatre Gresol.

20’00 h. Processó des de l’Ajuntament fins a la Plaça Lluís Companys on es realitzarà 
L’ENTERRAMENT DE LA SARDINA.

Es finalitzarà aquesta festa amb la cremada de Carnestoltes acompanyat 
per un espectacular castell de focs. Tots aquests actes estaran acompanyats musicalment 
per la Xaranga “Per devant i per detràs”.

L’organització es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir qualsevol dels actes 
programats si les circumstàncies ho fessin necessari.

ORGANITZEN. La Xaranga “Per devant i per detràs” i la Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament d’Alcanar.

Tere Lange 626 52 98 69


