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EN CAS D’EMERGÈNCIA
TRUQUEU AL 

#CarnavalReus2018

De les grans festes carnavales-
ques que tindran lloc del Dijous 
Gras, 8 al Dimecres de Cendra, 14 
de febrer de 2018

Festes per solemnitzar la visita a 
la nostra ciutat de S. M. el Rei 
Carnestoltes LVIII acompanyat 
de la seva digníssima muller, S. M. 
la Reina Pimpolla VII.
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A les 11.00 h, a la Sala d’Exposicions 
del Palau Bofarull, obertura de la 
XIII Mostra Fotogràfica del 
Carnaval de Reus, any 2017. Es 
podrà visitar fins al dissabte 17 de 
febrer. Horari: de dimarts a dissab-
te d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 
h. Dissabte 10 de febrer, tancat. 
Organitza: Germandat dels Set 
Pecats Capitals.
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19.00 h,

fantàstics i

de colors. Arriba el primer 
polvet del carnaval! No us 
oblideu la disfressa! Recoma-
nem a les persones amb proble-
mes respiratoris que prenguin 
precaucions. 
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CARNAVAL
DE REUS
Dijous Gras, 8
A les 10.30 h, al Mercat Central, 
degustació de botifarra d'ou, 
tal com mana la tradició, per 
gentilesa de les xarcuteries i 
cansaladeries del Mercat Central. 

A les 11.00 h, al passeig comercial 
El Pallol, llonganissada. Degus-
tació d’un pinxo de llonganissa 
d’Alforja per un panxo de pa per 
omplir la panxa. Col·labora: 
establiment No Diguis Blat.

A les 15.00 h, al convent de les 
Clarisses, ofrena d’ous a santa 
Clara per gaudir, així, de bon 
temps i alegria durant aquests 
dies carnavaleros. A càrrec de la 
Colla Xerinola.

A les 20.45 h, a la plaça del Merca-
dal, Cerimonial d'Invocació 
de l’Esperit Carnavalesc. 
Organitza: Germandat dels Set 
Pecats Capitals. 

A les 21.00 h, a la plaça del Merca-
dal, espectacle i PREGÓ de S. 
M. el Rei Carnestoltes LVIII, 
acompanyat per la Reina Pimpo-
lla VII, realitzat per Mandríl·lia 
Associació. En acabar, degusta-
ció de l’espiritual vinet dolç de la 
bóta del carnaval i d’alguna paste-
ta kadukada... 

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 (amb 
la seva nova plaça), les farolilles 
del Mercadal...

Divendres de 
carnaval, 9 
Durant tot el dia, a les escoles de 
la ciutat, celebració del carnaval i 
de la festa del Carnestoltes.

Durant el matí, a les escoles 
Pompeu Fabra, Sant Josep i 
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tenen mai prou, sessió de 
diversos DJ, a càrrec de la colla 
Els Pirats.

Dilluns de
carnaval, 12
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! Es prega que els clients 
portin canvi. Els que facin cinc 
consumicions a diferents colles i 
no es taquin (molt important!!!) 
seran obsequiats amb una 
samarreta promocional de 
l’acte.

De 23.00 a 2.00 h, a la Sala Poliva-
lent de La Palma, BALL DE 
MASCAROTS amb les versions 
divertides de la banda Shorts. A 
la mitja part es farà el concurs de 
disfresses. Comptarem amb la 
presència del Rei Carnestoltes 
i la Reina. En aquest ball i en 
qualsevol moment pot passar 
allò que passa quan esperes que 
passi... RIP.

Dimarts de
carnaval, 13 
A partir de les 18.00 h, al Castell del 
Cambrer, cap de dol i vetlla del 
Rei Carnestoltes. Veniu a donar 
l’últim adéu i a consolar la Reina i les 
plorones que l’acompanyen.

A les 19.00 h, pels carrers de nucli 
antic; solemne professó, 
plenària i corporativa, de la 
Germandat dels Set Pecats 
Capitals. Acompanyament 
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musical a càrrec del grup Stacca-
to. A continuació, al Castell del 
Cambrer, acte de comiat i 
extremunció del monarca 
difunt. Organitza: Germandat 
dels Set Pecats Capitals. 

A les 20.00 h, des del Castell del 
Cambrer, Rua Mortuòria amb 
les despulles del Rei Carnestol-
tes, les ploraneres, les amants i la 
vídua la Reina, les colles i, tancant 
la comitiva, el poble afligit. La rua 

sortirà del carrer de les Peixate-
ries Velles, plaça de Sant Pere, 
carrer Major i finalitzarà a la 
plaça del Mercadal on, seguida-
ment, tindrà lloc la CREMA DE 
SA MAJESTAT. 

En arribar a la plaça del Merca-
dal, fugaç robatori del Braç 
Incorrupte a càrrec del Ball de 
Diables i, seguidament, crema 
del Rei Carnestoltes.

A les 21.00 h, a la plaça del Merca-
dal, pública lectura del 
testament. Tot seguit es proce-
dirà a retirar les cendres de Sa 
Majestat el Rei Carnestoltes 
LVIII. Organitza: Germandat dels 
Set Pecats Capitals. 

Dimecres de 
Cendra, 14
A les 19.00 h, des del Campana-
ret, Ball de la Quaresma i de 
les Set Virtuts, amb l’acom-
panyament musical del grup 
Staccato. A les 20.30 h, a la plaça 
de les Peixateries Velles, desco-
briment de la imatge de la Vella 
Quaresma. Organitza: German-
dat dels Set Pecats Capitals. 

A les 20.00 h, des del carrer de 
Llovera, cercavila del Braç 
Incorrupte de S. M. el Rei 
Carnestoltes LVIII, a càrrec del 
Ball de Diables. A continuació, a 
la plaça del Mercadal, versots i 
crema del Braç Incorrupte.

A les 22.00 h, en un restaurant 
del centre de la ciutat, sopar dels 
Premis Gueus.
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16, 23 de febrer, 2, 9, 16 i 23 de 
març, a les 10.00 del matí, i el 
28 de març a les 12.00 h del 
migdia, a les Peixateries Velles, 
espectacle d'animació per 
serrar una cama cada setma-
na a la Vella Quaresma.

Enguany realitzada per la 
il·lustradora Txell Darné.
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PER CARNAVAL
NO TOT S'HI VAL
#festessensesexisme 
Fes que 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.

No és No; per tant, bona nit!

Jo decideixo; per tant, respecta'm.

L’alcohol i les drogues no són excuses per fastiguejar la festa: 
fem pinya per una festa on tothom gaudeixi.

SI VEUS O PATEIXES UNA AGRESSIÓ O DISCRIMINACIÓ,
ET PODEM AJUDAR: 

Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència de Catalunya: 112
Oficina d’atenció a la Víctima:  092
SIAD: 977 010 672

ESTIMO COM VULL I A QUI VULL, 
SI DIC SÍ, TRIEM ON;  SI DIC NO, BONA NIT!
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