
 

 

En acabar la festa 

ENTERRO DE LA SARDINA 

A les 19:00 hores, amb sortida des del Centre Cívic, tomb del 
seguici fúnebre del Carnestoltes acompanyat per les plorones, els 

amics i sobretot les amigues, la família i la parentela propera i 
llunyana i totes aquelles persones que s’hi vulguin afegir. 

Amb molta pena, es llegiran les absoltes per la seva sardina i se’n 
procedirà a la crema. 

En finalitzar l’acte, se servirà més coca, per si algú s’ha quedat amb 
gana, per gentilesa del difunt. 

Animació a càrrec de Creàtics. 

Inscripcions 
Sopar de Carnaval: entre el 10 i el 19 de febrer. 

Concursos: entre el 5 i el 20 de febrer. 

A l’Ajuntament, matins de 10 a 13:30 hores de dilluns a divendres i 
tardes de 18 a 20 hores de dilluns a dijous. 

Si voleu confeti, demaneu-lo en fer la inscripció. 

Organitza l’Ajuntament del Pla conjuntament amb els grups 
participants en el Carnaval 2019 que han acceptat la invitació a 

afegir-se a la Comissió de Carnestoltes. 
Gràcies a tots ells per la seva implicació! 

 
 
 
 

Ajuntament del Pla de Santa Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 i 23 de febrer 



 

 

DISSABTE 22 DE FEBRER 

RUA DE CARNAVAL 

A les 18:30 hores, concentració de carrosses, comparses, grups, 
participants i jurat a la plaça Sant Jordi, tot esperant l’arribada de 

Sa Majestat el Rei Carnestoltes.  

A les 19:00 hores, rua pels carrers del poble fins al Centre Cívic 
encapçalada pel Rei Carnestoltes i el seu seguici.  

En arribar al Centre Cívic, entrega per part de les autoritats de la 
clau del poble i presa de poder de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. 

 

LECTURA SOLEMNE DEL PREGÓ DE CARNAVAL. 

A càrrec de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. 

Presentació, dalt de l’esdenari, dels participants en el concurs. 

 

TRADICIONAL SOPAR DE CARNAVAL 

MENÚ 
Amanida de patata, tonyina i ou dur amb olivada negra 

Galta de porc desossada 
 o bé  

Pollastre i llonganissa a la brasa (a triar) 
Pastís de dues xocolates 

Pa, aigua i vi 
Cafès o infusions i gotes 

  
  Preu del sopar: 17 € 

Preu del sopar per a participants i persones disfressades: 15 € 
 

 

  
 MENÚ INFANTIL  

Combinat de macarrons amb escalopa i xips 
Terrina de gelat 

Aigua i pa 

Preu: 8 € 
 

BALL DE CARNAVAL 

Després de sopar, la festa continua amb ball per totes les edats 
amb l’actuació de DJ Luís Ortega, resident Green Dog (Reus). 

 

  

  

  

 

PREMIS DE CARNAVAL 

A la mitjanit, entrega de premis de la mà del Rei Carnestoltes. 
Durant el transcurs de la vetllada, es lliuraran dos premis 

extraordinaris. 

DIUMENGE 23 DE FEBRER 

CARNAVAL INFANTIL 

A les 17 hores, rua infantil des de la plaça Jacint Verdaguer i fins al 
Centre Cívic, acompanyats de la xaranga Suquet Calero. Tot 
seguit, festa infantil amb animació i moltes sorpreses més. En 
finalitzar, berenar per a tots els assistents per cortesia de Sa 

Majestat el Rei Carnestoltes. 

 


