




De les grans festes
carnavalesques que
tindran lloc del Dijous 
Gras, 16 de febrer, al
Dimecres de Cendra, 22 
de febrer del 2023, «Any 
quasi post-pandèmic».

Festes per a solemnitzar la 
visita a la nostra ciutat de 
S. M. el Rei Carnestoltes 
LXII, acompanyat de la 
seva digníssima muller,
S. M. la Reina Pimpolla XI. 
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ACTES
PREVIS
Divendres 10
A les 21.15 h, al Teatre For-
tuny, Càsting 2023, l’es-
pectacle on les colles i el 
teatre es transformen en 
un cabaret. Presentat per 
la colla Ja Som Aquí i amb 
la participació de les colles 
Centre Cultural d’Andalusia, 
Xerinola, Vapor Vell, Crida-
ners, No ho Sabem, Pessi-
golla, New York i Fil i Agulla. 
«Qui vol ben viure, de tot 
s’ha de riure».

Diumenge 12
A les 12.00 h, a la plaça del 
Castell, Vermut Carnava-
lero dels 80, a càrrec de 
la colla No Ho 
Sabem. «Més 
tard o més 
matiner, car-
naval, dins 
del febrer».

Dilluns 13
A les 20.00 h, al Centre Cul-
tural El Castell, inauguració 
de l’exposició dels Cartells 
de Carnaval que han parti-
cipat en el concurs, amb el 
Carro de Morts del Carnes-
toltes exposat. «Tota pedra 
fa paret». L’exposició es 
podrà visitar fins al 21 de fe-
brer, de dilluns a divendres, 
de 18.00 a 21.00 h. 

Dimecres 15
A les 11.00 h, a la Sala d’Ex-
posicions del Palau Bofarull, 
obertura de la XVIII Mostra 
Fotogràfica del Carnaval 
de Reus. Retrospectiva dels 
darrers 20 anys del Carna-
val de Reus. L’exposició es 
podrà visitar fins al 25 de 
febrer, de dimarts a dissab-
te, d’11.00 a 13.00 h i de 
17.00 a 20.00 h. El dissabte 
18 de febrer, l’exposició ro-
mandrà tancada. Organitza: 
Germandat dels Set Pecats 
Capitals, amb la col·labo-
ració de la Diputació de 

Tarragona. «A Car-
nestoltes, bones 
voltes».

A les 19.00 h, des 
del Campanaret, 
sortida del Ball del 

Carnestoltes i els 
Set Pecats, amb 
l ’acompanyament 

musical del grup 
Staccato. «A Carnes-
toltes, totes les bèsties 
van soltes». Organitza: 
Germandat dels Set 
Pecats Capitals. 





Germandat dels Set Pe-
cats Capitals. «Qui fa un 
cove, fa un cistell».  

A les 21.00 h, a la plaça 
del Mercadal, espectacle 

i PREGÓ de Sa Majestat 
el Rei Carnestoltes LXII, 
acompanyat per la Reina 
Pimpolla XI, realitzat per 
Rebulits Teatre i amb la 
col·laboració de Trepa Bim-
birimboies i Els Trempats. 
En acabar, degustació de 
l’espiritual vinet dolç de la 
bóta del Carnaval i de coca 
de llardons. «Com més 
anys, més desenganys».

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 Con-
desitu Pessigolleru, el Ge-
gant de la Ploma Gran, el 
Bartrineru... «El bon sastre 
cus i calla i el mal sastre xer-
ra i bada».

Divendres de
Carnaval, 17
Durant tot el dia, a les es-
coles de la ciutat, celebra-

Dijous
Gras, 16
A les 11.00 h, al Mercat 
Central, degustació de bo-
tifarra d’ou, tal com mana 
la tradició, gentilesa de les 
xarcuteries i cansaladeries 
del Mercat Central, fins a 
exhaurir existències. «Pel Di-
jous Llarder, botifarra men-
jaré».

A les 15.00 h, al convent de 
les Clarisses, ofrena d’ous a 
santa Clara per a gaudir de 
bon temps i alegria durant 
aquests dies carnavalescs. 
A càrrec de la Colla Xerinola. 
«El dijous, faves amb ous».

A les 20.50 h, a la plaça del 
Mercadal, Cerimonial d’Es-
pargiment de les cendres 
de S M el Rei Carnestoltes 
LXII i invocació de l’Espe-
rit Carnavalesc. Organitza: 



de la Pastoreta, passeig de 
Prim, passeig de Sunyer, i 
plaça del Nen de les Oques, 
plantada de carrosses. 
«Dissabte al vespre, a co-
brar el sou i alçar la testa».

De 17.00 a 21.00 h, al llarg 
de la plaça de la Pastoreta, 
passeig de Prim, passeig de 
Sunyer, plaça del Nen de les 
Oques, passeig de Sunyer, 
passeig de Prim, plaça de la 
Pastoreta i passeig de Mise-
ricòrdia, gran RUA DE LLUÏ-
MENT, amb totes les colles 
participants i presidida pel 
Rei Carnestoltes i per la Rei-
na. «El ciri és molt curt i la 
processó, molt llarga».

ció del Carnaval i de la festa 
del Carnestoltes. «Guanya 
menys que un mestre d’es-
cola».

Durant el matí, a les esco-
les Puigcerver, Marià For-
tuny i Sant Bernat Calvó, 
visita del Rei Carnestoltes 
i la Reina, per tal de trans-
metre l’esperit carnavalesc 
als més petits de la ciutat. 
Aquesta visita es realitza 
any rere any, de manera 
aleatòria, en diferents esco-
les de Reus. «Carnestoltes, 
quinze voltes!».

A les 18.00 h, a la plaça del 
Mercadal, BALL DEL MOC 
amb l’espectacle d’anima-
ció Zum de la companyia 
la Tresca i la Vendresca. 
Un grup d’abelles ens 
oferirà música en direc-
te, amb un ampli ventall 
d’instruments. Durant l’es-
pectacle, es repartirà coca 
amb xocolata.  «Quan el 
pare no té pa, la canalla fa 
ballar».

A les 19.00 h, des de la 
plaça de les Pescateries 
Velles i pels carrers del 
nucli antic, cercavila del 
Cantaval. Es repartirà un 
cançoner amb versions sa-
tíriques i humorístiques de 
les cançons populars que 
es cantaran. Organitza: Co-
missió del Cantaval. «Tararà 
i tururú, tot es u».

Dissabte de
Carnaval, 18
De 16.00 a 17.00 h, al pas-
seig de Misericòrdia, plaça 

A les 22.30 h, a la plaça del 
Mercadal, inici de la festa 
amb DJ Aleix Ballester; a 
les 24.00 h, gran BALL DE 
DISFRESSES a càrrec de 
l’Orquestra Mitjanit i, a con-
tinuació, DJ Ceba. «Ara que 
som al ball, hem de ballar».



res. «Menjar i beure, cardar 
i jeure, ficar i treure». Segui-
dament, cafè, copa i puro. 

De 18.00 a 20.00 h, al pas-
seig de Mata, BATALLA DE 
CONFETI. Aneu protegits i 
tingueu coneixement! «Roda 
el món i torna al Born».

A les 20.30 h, a la plaça del 
Mercadal, BALL DE VESPRE 
amb l’orquestra de versions 
Mano’s Rock. «Aquest món 
són quatre dies: dos de dan-
ses i dos de follies».

Dilluns de
Carnaval, 20
A partir de les 9.00 h, a la 
plaça de Prim, EXPO-PRO-
FIT, Fira Catalana de la Con-

Diumenge de
Carnaval, 19
A les 10.30 h, a l’avingu-
da de la Salle, plantada 
de carrosses. Sigueu 
puntuals i, de bon rot-
llo, anirem sortint un 
rere l’altre... «Tomba 
la camisa al revés, 
que diumenge ja 
és».

A les 11.15 h, des de 
l’avinguda de la Salle, 
RUA MATINAL, que 
passarà per la plaça de 
la Pastoreta, carrer de 
Misericòrdia, raval de 
Robuster, raval de Sant 
Pere, raval del Pallol, 
plaça de Catalunya, car-
rer del Dr. Robert, carrer 
de la Selva del Camp, car-
rer d’Amargura, plaça del 
Pintor Fortuny, avinguda 
de Prat de la Riba, passeig 
de Sunyer, plaça del Nen 
de les Oques, i passeig de 
Sunyer. Acabarà a la plaça 
de davant de la Biblioteca 
Central. «Ai! Senyor, senyor! 
Tanta roba i tan poc sabó! 
Tan neta que la volen i tan 
bruta que la deixen!».

A les 13.00 h, a la plaça del 
davant de la Biblioteca Cen-
tral, BALL VERMUT amb 
l’orquestra de versions Ma-
no’s Rock. El vermut el po-
sarà la colla Els Trepa Bim-
birimboies. «Hi ha més dies 
que llonganisses, més set-
manes que botifarres i més 
anys que capellans».

A les 15.00 h, al mateix lloc, 
dinar de colles carnavale-





sumició. Varietat de menjars 
oferta per les colles car-
navaleres. Porteu els quar-
tos justos o canvi! Els que 
facin cinc consumicions a 
diferents colles seran ob-
sequiats amb una samarre-
ta promocional de l’acte. 
«Amb pa i vi, es fa el camí».

De 23.00 a 2.00 h, a la 
Sala Polivalent de La Pal-
ma, BALL DE MASCAROTS 
amb la  orquestra de ver-
sions reusenca Cocktail 
Tributov, una coctelera 
dels millors vinils antics de 
la teva iaia, barrejant-los 
amb alguns cassettes de 
ton pare, l’iPod de la cosina, 
i algunes playlist del teu fill, 
han aconseguit una beguda 
explosiva que t’atraparà des 
del primer glopet. A la mitja 
part, tradicional concurs de 
disfresses. Comptarem amb 
la presència de la Reina i 
del Rei Carnestoltes, qui en 
qualsevol moment pot fotre 
un pet RIP. «Mal pet et rebre-
gui la beta dels calçotets!». 
Entrada amb invitació. La 
podreu recollir a la seu de 
l’IMRC (carrer de Sant Joan, 
27), a partir del 20 de febrer 
(capacitat limitada). «El di-
marts no et llevis del llit, que 
et farà molt més 
profit».

Dimarts de
Carnaval, 21
A partir de les 18.00 h, al 
Centre Cultural El Castell, 
cap de dol i vetlla del Rei 
Carnestoltes. Veniu a do-
nar l’últim adeu i a consolar 
la Reina i les plorones que 
l’acompanyen. «Què farem? 
Mala cara quan morirem».

A les 19.00 h, des del Cam-
panaret i pels carrers del 
nucli antic, solemne pro-
cessó, plenària i corpo-
rativa, de la Germandat 
dels Set Pecats Capitals. 
Acompanyament musical 
a càrrec del grup Stacca-
to. A continuació, acte de 
comiat i extremunció del 
monarca difunt. Organitza: 
Germandat dels Set Pecats 
Capitals. «Entre el rector i 
l’escolà diuen missa».

A les 20.00 h, des de la 
plaça del Castell, Rua Mor-
tuòria amb les despulles 
del Rei Carnestoltes, les plo-
rones, les amants i la Reina 
vídua, les colles i, tancant la 
comitiva, el poble afligit. La 
rua passarà per l’absis de la 
prioral, carrer de l’Hospital, 
carrer de la Presó, carrer de 
Santa Anna, plaça de la Fa-
rinera, carrer Santa Anna, 
raval de Santa Anna, car-
rer de Monterols, i plaça 
del Mercadal, on –segui-
dament– tindrà lloc la 
CREMA DE SA MAJES-
TAT. «Peret, Peret, hi ha 
sis sardines i som set ! 
Agafo la meva i suco».





En arribar a la plaça del 
Mercadal, fugaç robato-
ri del Braç Incorrupte a 
càrrec del Ball de Diables i, 
seguidament, crema del Rei 
Carnestoltes. «Qui guarda 
cabres, guarda diables».

A continuació, a la plaça 
del Mercadal, pública lec-
tura del Testament. Tot 
seguit es procedirà a reti-
rar les cendres de Sa Ma-
jestat el Rei Carnestoltes 
LXII. Organitza: Germandat 
dels Set Pecats Capitals. 
«El Rei Carnestoltes ha dic-
tat un testament: que no es 
pot tornar a fer gresca fins 
d’aquí a l’any vinent».

Dimecres de
Cendra, 22
A les 19.00 h, des del Cam-
panaret, Ball de la Quares-
ma i de les Set Virtuts, amb 
l’acompanyament musical 
del grup Staccato. A les 
20.30 h, a la plaça de les 
Pescateries Velles, descobri-
ment de la imatge de la Vella 
Quaresma 2023. Organitza: 
Germandat dels Set Pecats 
Capitals. «Set setmanes de 
Quaresma i de bacallà salat, 
vinguin ous i botifarres i de 
truites, un bon plat!».

A les 20.00 h, des del car-
rer de Llovera, cercavila 
del Braç Incorrupte de Sa 
Majestat el Rei Carnestol-
tes LXII, a càrrec del Ball de 
Diables. A continuació, a la 
plaça del Mercadal, versots 
i crema del Braç Incorrup-
te. «A les dotze de la nit, cor-
re el diable per sota el llit».

A les 22.00 h, en un restau-
rant del centre de la ciutat, 
sopar dels Premis Gueus. 
«Menja bé, caga fort i no tin-
gues por de la mort».

ACTES
POSTERIORS
Els divendres 24 de febrer, 
3, 10, 17, 24 i 31 de març a 
les 10.00 h, i el dimecres 5 
d’abril a les 12.00 h, a les 
Pescateries Velles, espec-
tacle d’animació per serrar 
una cama cada setmana a 
la Vella Quaresma. 

EXPOSICIONS
Del 13 al 21 de febrer, al 
Centre Cultural El Castell, 
exposició dels Cartells de 
Carnaval que han partici-
pat al concurs de cartells, 
juntament amb el Carro de 
Morts del Carnestoltes. 

Del 15 al 25 de febrer, a la 
Sala d’Exposicions del Palau 
Bofarull, XVIII Mostra Fo-
togràfica del Carnaval de 
Reus. Retrospectiva dels 
darrers 20 anys del Carna-
val de Reus.



RUA
DE LLUÏMENT
Dissabte 18 de febrer

RUA
MATINAL
Diumenge 19
de febrer



PER CARNAVAL
NO TOT S’HI VAL
#puntfinalalesagressionsexistes
#festessensesexisme

Fes que en aquest Carnaval tothom s’ho passi bé.
Volem un Carnaval lliure de conductes sexistes i discriminatòries.

6 A la Rua de Lluïment del dissabte 18 de febrer, de 
16.00 a 21.00 h  a la plaça de la Pastoreta.

6 Al Ball de Disfresses del dissabte 18 de febrer, 
de 23.00 a 04.30 h a la plaça del Mercadal.

6 Al Ball de vespre de diumenge 19 de febrer, 
de 20.00 a 22.30h a la plaça del Mercadal.

PUNTS LILES PER CARNAVAL

Em vesteixo per a mi, no per a tu; no siguis pesat.

El meu cos és meu, jo decideixo qui em toca; no siguis bavós.

Les bromes sexistes no fan gràcia; no siguis impertinent.

Les floretes no són elogis; no siguis insolent.

Jo decideixo; respecta’m.

L’alcohol i les drogues no són excuses per fastiguejar la 
festa: punt final a les agressions sexistes.

6 Si hi ha Punt Lila (punt d’infor-
mació específic o personal identi-
ficat amb braçalet lila) adreça-t’hi 
i informa de la situació.

6 Si no hi ha Punt Lila, truca a:   
Mossos d’Esquadra: 112
Oficina d’Atenció a la Víctima i 
Guàrdia Urbana Reus:  092

SI VEUS O PATEIXES UNA AGRESSIÓ O
DISCRIMINACIÓ et podem ajudar:



Abans i durant la celebració dels 
esdeveniments:
6 Reviseu els vehicles, així com 
el motor i el material elèctric, i 
comproveu que funcionin correc-
tament.
 
6 Recordeu la importància de 
conèixer el recorregut, les vies 
d’evacuació, les zones de més 
aglomeració i els consells indicats 
en els plans d’autoprotecció. 

6 No manipuleu cap mena d’ele-
ment elèctric per al qual no esti-
gueu autoritzat. 

6 Disposeu d’extintors ubicats 
en llocs de fàcil accés, per a po-
der apagar qualsevol conat d’in-
cendi. 

6 Tingueu clares les possibles 
vies de sortida del vehicle i del 
recorregut. 

6 Eviteu sobrecarregar les ins-
tal·lacions elèctriques. Penseu 
que l’ús de tecnologia LED dismi-
nueix el consum elèctric conside-
rablement.

6 Deixeu espai suficient entre 
comparsa i comparsa, per a evitar 
accidents i interaccions en cas 
d’incendi. 

6 Seguiu les indicacions del vos-
tre responsable de grup i diri-
giu-vos a ell, en cas de dubte. 

6 Porteu les begudes en ampolles 
de plàstic. El vidre i les llaunes es-
tan prohibits. 

6 Si conduïu algun dels vehicles 
de la rua, no ingeriu begudes al-
cohòliques. 

6 Recordeu que no està permès 
el subministrament de begudes 
alcohòliques de cap mena a me-
nors de 18 anys. 

6 No deixeu materials accessibles 
al públic que puguin suposar un 
perill per a la seva integritat física.

6 Recordeu, durant les desfila-
des, no utilitzar cap element amb 
flama, pirotècnia o guspires en les 
proximitats.

6 Prohibit tota classe d’electro-
domèstics per cuinar a les carros-
ses, siguin amb foc, electricitat o 
gas.

6 No llenceu pirotècnia ni ele-
ments amb flama o guspires cap 
al públic, ja que també podrien 
dur disfresses combustibles o in-
flamables. 

6 A les carrosses i en altres actes 
hi ha d’anar personal que sàpiga 
com funciona el generador —i 
com s’apaga— i també que cone-
gui prou bé l’ús dels extintors. 

6 Està totalment prohibit fer 
càrregues de combustible amb 
els generadors en marxa, durant 
les desfilades i dins dels circuits 
establerts.

6 El combustible s’ha de portar en 
dipòsits homologats i cal deixar-
los en zones ventilades, lluny de 
focus de calor. 

6 La instal·lació elèctrica de les 
carrosses ha de ser adequada, ha 
de disposar del certificat d’ido-
neïtat. 

6 Els remolcs i els vehicles au-
topropulsats han d’estar ho-
mologats i amb corresponent 
documentació de la ITV i de 
l’assegurança en curs; així com 
d’un informe tècnic de solidesa 
de l’estructura i decoració de la 
carrossa.

6 Les carrosses no podran su-
perar, en cap cas, els 4 metres 
d’alçada.

6 Compliu totes les mesures de 
seguretat, amb l’objectiu de mini-
mitzar la possibilitat d’accidents.

NORMES I
RECOMANACIONS
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