
cam
pingociomascotas.com

Accesorios
para camping

y mascotas

977 871 099
info@campingociomascotas.com

Travessera de Poblet 5
43440 L'Espluga de Francolí

680578888 • 659060541
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Av. Catalunya, 14 • Tel. 977 870 402
C. Torres, 15 • Tel. 977 870 330

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

CARNISSERIA
C. Lluis Carulla, 63 - Tel. i Fax  87 12 95

ESPLUGA DE FRANCOLÍ

LLIBRERIA - PAPERERIA

Josep M. Martí Prats

Tel. 977 871 358 • 654 372 219

pinturesmarti@gmail.com
C. Urgell, 27 - L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Tel. 639 75 29 33 - 639 82 52 19

NOVES CONSTRUCCIONS
REFORMES

COL·LOCACIONS D’OBRA VISTA
RAJOLES, TERRES, ETC.

C. Lluís Carulla, 54
Tel. 977 87 02 53 • civiflor@gmail.com

43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Merceria - Gènere de punt
Confecció infantil - Regals

C. Mn. Ramon Muntanyola, 1 - Tels. 977 87 01 80
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Fu s t eri a  Q u i ró s  Ro s ell S.L.
T el. 6 37  8 00 7 6 0

Po l. Les  Eres , n a u  4
L’Es p lu ga  d e Fra n c o lí

C. Segarra, 11 
Tel. 977 87 07 21

Mòbil: 649 26 21 29

Coll d’en Saler, S/N • 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tels. 977 870 623 - 648 088 854 • tallersdani@gmail.com

Av. de Catalunya, 12 baixos 
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tel. 977 871 503 • info@oxinformatica.com 

www.oxinformatica.com

Més de 200 m2 de productes
ROBA - BOSSES - JOGUINES

PAPERERIA - CUINA - PLÀSTICS
NETEJA - REGALS - ETC.

C. Pau Casals, 6 - Tel. 660 888 123
Horari: de dilluns a dissabte, 

de 9h a 14h i de 16:30h a 21h

C. Sor Maria Torres, 14
Tel. 977 87 13 12 - 977 87 11 69

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

C. Lluís Carulla, 44 • Tel. 977 87 02 64
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

electricitat • fontaneria
calefacció • gas

C. Splügen, 14
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
977 87 13 21 - 606 52 59 32
joansalvadopages@gmail.com

C. Serè, 8 - L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tel. 977 87 02 08 - Mòbil: 607 446 517

EXCAVACIONS
 Melcior Amill Bosch

ConcaAdvocats
Assesors Jurídics

c/ Casal, 1 - 1r 1a
43400 Montblanc

977 862 502 • 680 505 925
Fax 977 863 382

francescandreu@icatarragona.com
www.concaadvocats.cat

BAR
LA PARADA

C. Sant Blai, 12 - Mòbil 628 146 781
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

COMERCIAL HUMBERT
PINSOS i MAT. AGRÍCOLA

C.Lluís Carulla, 63-A · Tel. i Fax: 977 87 12 59
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ - humcat07@hotmail.com

C. Sor Maria Torres, 18
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Tel. 977 87 02 13
josepmrosello@hotmail.com

LA PLAÇALA PLAÇALA PLAÇA
Bar - Restaurant

677 659 584
627 231 327

Plaça de l’Església, 7
L’Espluga de Francolí 

C. Urgell, 10
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Tel. 977 870 103
Mòbil 606 952 210

Pol. Bòvila Francolina, 32
43400 l’Espluga de Francolí (Tarragona)

Tel./Fax 977 87 11 98

SUPERMERCAT
ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Avda. Catalunya, 12 baixos
Costat rotonda Lluís Carulla
Obert �ns a les 12 de la nit

Clos Callau, 10
Tels. 977 87 04 91 - 646 26 86 03

43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
construccionsjdj@gmail.com

C. Lluís Carulla, 22 • 43440 L’Espluga de Francolí

Josep & Teresa

Tel. i Fax 977 87 14 88 • Mòbil 616 77 05 04
jsalesp@telefonica.net

Pl. de l’Església, 13
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLí

(Conca de Barberà)

Rosa Anna Bosch Vendrell
ASSESSOR FISCAL

Col·leg. nº 0308

Mn. Cinto Verdaguer, 9 • Tel. 977 87 00 55
43440 L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ

FRUITE S I  VERDURE S
Servei a domicili

Muralla Santa Tecla, 11 - MONTBLANC
977 862 010 - info@garciavicent.com

Coll d’en Saler, S/N • 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tels. 977 870 623 - 648 088 854

tallersdani@gmail.com

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS
INDUSTRIALS I DOMÈSTIQUES

ANTON ESTEVE PÀMIES
Instal·lador autoritzat

C. de les Parres, 18
Tel. 977 87 00 25

43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

C. Lluís Carulla, 3
L’Espluga de Francolí

Tel. 619 811 864

PNEUMÀTICS - AIRE CONDICIONAT

REVISIONS PRE-ITV- AUTODIAGNOSIS

M
ANTENIM

ENT - FRENS - SUSPENSIONS

CANVIS D’OLI I FILTRES 977 871 256 • 605 957 027
tallersjohnny@hotmail.es

SL VÍCTOR

C. Noguera, 19
Tel. i Fax. 977 870 720

Mòbil: 649 37 03 88

M. Carme Vendrell

L’ESPLUGA MATERIALS, S.A.
Av. Catalunya, 23
Tel. 977 87 05 03
43440 L’ESPLUGA DE FLÍ.

Ferreteria
L’Espluga

c. Lluís Carulla, 57
Espluga de Francolí

Fix: 977 870 626
Mòbil: 616 406 625

ferreterialespluga@gmail.com

C. Lluís Carulla, 55 baixos
43440 L’Espluga de Francolí

C. Major, 121
43400 Montblanc

Teresa Huguet Vidal Supermercat

Carrer Mossén Serret, 28

Reforç escolar
Atenció a la diversitat
Atenció a alumnes

amb necessitats
educatives especials

L’E
stu

di
espai

formatiu

/lestudiespaiformatiu
laiagarcia.miro@gmail.com@
626 694 205

C/ Lluís Carulla, 4
L’Espluga de Francolí
Tel. 977 870 282

www.pastisseriacabal.com
pastisseriacabal@gmail.com

Pastisseria 
cafeteria i 
degustació

TAPES VARIADES

I ENTREPANS

P. Canyellas, 17 • Tel. 977 870 226
L’Espluga de Francolí

Jill Haywood
C. Prat de la Riba, 38

650 006 530
Professora nativa • Traductora titulada

C. Lluís Carulla, 44
Tel. 977 87 02 64 - 977 87 04 41

Mòbil: 660 77 06 31
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ C. Ermita, 7 • 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

JOAN POBLET
Tel. 977 870 385

PREMIS
DESFILADA DE LA NIT DE CARNAVAL

La resta de comparses sense premi, tindran un pernil gentilesa de la 
Comissió Cívica del Carnaval de l’Espluga de Francolí. Serà considera-
da comparsa els grups de més de 4 persones

PREMIS
LA RUA DE LES 1000 DISFRESSES

1r. PREMI 800 €
2n. PREMI 650 €
3r. PREMI 500 €

4t. PREMI 400 €
5è. PREMI 300 €
6è. PREMI 200 €

PATROCINATS PER:

1.430 € 300 € 300 € 300 €

150 €

150 € 120 € 100 €

150 € 150 €

COMISSIÓ CÍVICA
DEL CARNAVAL DE

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Ajuntament de 
l’Espluga de Francolí

140 €
1r. 300 € 2n. 200 € 3r. 100€

COMISSIÓ CÍVICA
DEL CARNAVAL DE

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

A LES 3 MILLORS 
CARROSSES

A LES 10 MILLORS 
COMPARSES

CAFETERIA - BRIOXERIA

CAL PALAU

43400 - L’Espluga de Francolí (TGN)

Avda. Catalunya, 8

977 870 677 • 609 958 549

C/ Lluís Carulla 12
L’Espluga de Francolí 43440

977 871 788
616 491 845

info@87bakerstreet.com

www.87bakerstreet.com

WE MAKE IT EASY

L’Espluga de Francolí
977 871 365

Travesera Nou, 4

Montblanc
977863001

P. Berenguer
de Vilafranca, 2

615 664 457
leksdisseny@gmail.com

www.leksprint.cat
    /leksprint

Activitats de natura i esportives

BAR
MERCO



Ciutadania de l’Espluga... ja torno a ser aquí! M’agrada iniciar el 
meu discurs amb aquesta salutació, perquè any rera any, peti qui 
peti, sigui constitucional o no, jo puc tornar entre vosaltres quan 
la data s’acosta!

Aquest any vinc a l’última moda! Sí, sí, m’explicaré... Fas dos dies 
estàvem amb un referèndum entre mans i pim, pam, pum amb un 
tres i no res ens trobem amb articles devastadors, presos, exiliats, 
eleccions... i tot a la velocitat del llamp. Doncs jo igual: fa dos dies 
estàvem cantant nadales i pim, pam, pum amb un tres i no res ens 
trobem amb la fira, la nit d’entitats, carnaval... també a la velocitat 
del llamp! També haureu notat que últimament la moda és ser del 
gènere femení: “ser totes”, “ser moltes”, “ser ràpides”, doncs jo tam-
bé m’he apuntat a la tendència i aquest any també canvio el meu 
gènere i enguany “sóc guapa” i per això sóc la Reina del Carnaval!

Sorpresos, oi? Algunes potser també deprimides, ja que us esperà-
veu el “dandy” tradicional, aquell que cada any us aixeca la moral 
i que quan a ell se li aixeca totes us aixequeu, però no patiu, que 
enguany, jo també faré aixecar moltes coses i sinó, ja en sentirem 
a parlar!

Sabeu que quan m’adreço a vosaltres sempre ho faig sabent que us 
escric gairebé les meves últimes voluntats, perquè, collons, a l’Es-
pluga em doneu guerra i tant no ho puc aguantar, però enguany us 
fareu fotre, i no sereu vosaltres qui em matareu, sinó la dissort de 
que la meva fi arribarà en dimarts 13!  

Així doncs aquests propers dies, espero que xaleu molt amb mi! Ba-
lleu, sortiu, cardeu i feu-me sentir una diva... que per això torno a 
ser viva! Deixeu el poble a mans dels que saben fer una rua com cal 
i gaudir sota les ordres de la Reina dels poca-soltes!

Sa Majestat la Carnestoltes 36a

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

COL·LABOREN:

Espluguins i espluguines, grans i petits, tímids i desvergonyits, 
prepareu disfresses, tractors i carrosses que vinc amb ganes de 
disbauxa, xerinola i les farem ben grosses!

Sí, ja ho sé! Enguany no us he deixat massa temps per pensar, 
entre Nadal, pessebres i fires us he fet córrer més que mai, 
però n’estic ben segur que amb molta imaginació i manya fa-
reu que el Carnaval espluguí llueixi i es faci sentir. I si als veïns 
els pica, doncs que es rasquin una mica!

Això sí, em teniu una mica preocupat. Amb tants calers que 
esteu fotent al Capuig i a la cosa dels Templers, a veure si hi 
acabarem fent passar la rua per aquells carrers. No us dic pas 
que no m’agradi, ja que com menys espai hi ha, més ens po-
dríem magrejar!

No sé quina és la vostra intenció de disfressa, però segur que 
l’haureu fet de pressa. Vosaltres sou gent ràpida i eficaç, no 
pas com els “manda más”. Tres mesos per formar un govern 
i ja veurem si acabaran l’hivern. La política actual és cosa de 
cabell, ja sigui tofa, cueta o serrell.

Aparqueu la mala llet, que enguany no fot ni fred. Si sortiu mig 
despilotats no us caldrà anar empitonats. Poseu-vos robes de 
tots colors que m’heu de rebre amb tots els honors! 

Ordeno i mano que durant el meu regnat esvereu tot el veïnat. 
Sortiu, bebeu, mengeu,  rieu, passeu-vos de frenada i cardeu, 
que després ve la Quaresma i ens deixa a tots sense esma. 

Sa Majestat el Carnestoltes 34è

C/ Molí de Guasch, 10 baixos 1a, 43440 L’Espluga de Francolí (Tarragona) · Tel. +34 977 870 702
C/ Rivera Sans, 5, 43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) · Tel. +34 977 270 886
C/ Trinxant, 52 E-2, 08026 Barcelona · Tel. +37 932 433 628

@blauadvisors www.facebook.com/blauadvisorswww.blauadvisors.com

C/ Pau Casals, 3 - 43400 Montblanc
Tel. 977 86 30 54 - www.dentalmontblanc.com 

C. Lluís Carulla, 36 - L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tel. 977 870 157 - calnicolau@wanadoo.es

COMISSIÓ CÍVICA DEL CARNAVAL 

DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

ORGANITZA: COL·LABOREN:

AMB EL SUPORT DE:

AJUNTAMENT
DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL

ESCOLA

MARTÍ 
POCH

PREMIS EN ESPÈCIES
SORTEJATS ENTRE ELS PARTICIPANTS 

DEL SOPAR DE COMPARSES

• Apartaments Rurals Ca La Pauleta
• Art Restaurant
• Fonda Ocell Francolí
• Restaurant El Gatim
• Restaurant Pizzeria Casa Nostra
• Simó de Palau
• Bar Els Caçadors
• Gas Garage
• Disco Xenon
• La Societat de Solivella
• Mototrek
• Celler VidBertus
• Servei d’Estètica i Teràpies Naturals Airun
• Centre d’estètica Blanca
• Agroconca
• Fassina Balanyà

• Supermercat BonÀrea
• Agustí i Paquita
• Calçats El Parell

Dijous 4 de febrer
DIJOUS GRAS

Els nens i nenes de l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme aniran a be-
renar. Els marrecs de la Llar al pati central de l’escola, els d’infantil al Parc 
del Rovelló i els de Primària s’arribaran al Camp de Futbol.

I els de l’escola Martí Poch també aniran a berenar. Els més petits ho faran 
al parc infantil al Parc del Rovelló i els més grandets, tot randant pels car-
rers de la vila, aniran fins al Parc Fluvial.

Com que les maduretes de la Formació Permanent ja no em volen ni veu-
re, alguna altra cosa hauré de fer oi? Doncs a les 19.00 h, a la Plaça de 
l’Església, faré la meva reial arribada, i espero trobar-vos-hi a tots i per 
rebre’m amb tots els honors.

Divendres 5 de febrer
CARNAVAL ESCOLAR

M’he de llevar ben aviat per anar a la Llar d’infants Municipal, primer, els 
més menuts em saludaran i a partir de les 10.45 h presidiré la rua perquè 
puguin lluir les disfresses que han creat amb molta cura.

Els del l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme, que hauran vingut or-
namentats de casa i els nens de la Llar de la mateixa escola que hauran 
confeccionat la seva decoració, un cop jo sigui entre ells, sortiran plegats 
de rua i acabarem a la pista poliesportiva per moure els nostres cossos a 
ritme de bona ballaruca.

I a les 12.30 h, a l’Institut Joan Amigó, amb el jovent local embogirem amb 
el seu Carnaval i el concurs de disfresses.

A les 15.45 h, després d’haver-me fotut un bon dinar, al Martí Poch seré 
present. Es veu que també m’han preparat una desfilada, però tots ben 
vigilats, no fos cas que s’escapés la mainada.

Dissabte 6 de febrer
LA RUA DE LES 1000 DISFRESSES 

I LA DESFILADA AL PAVELLÓ
A les 18 h concentració de comparses als carrers Priorat i Segarra.

A les 18.30 puntuals, perquè fot fred i no m’agrada esperar, iniciaré la 
rua, i agafeu forces que com cada any la fotrem llarga, i a veure si al final 
serà veritat allò del Carnestoltes, quinze voltes. I prepareu-vos per lluir 
especialment entre la Font de la Tendera i el Carreu Pau Casals on ens en-
cegaran tot aquell reguitzell de llums que a més d’un li fan tancar els ulls.

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 per la passarel·la de la nit: Fins el dimarts 2 de febrer a l’Ajuntament 
de 08.00 h a 14.30 h. El dijous 4 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. Els participants a la passarel·la de la nit també hauran d’haver entregat el muntatge 
musical directament per mail o bé en aquell mateix moment, d’una durada màxima 
de 3 minuts, reservar el seu “box” per material i agafar el confetti per la rua. Qui no 
entregui el muntatge musical a la data indicada, sortirà a la passarel·la cantant, ja que, 
sota cap concepte, s’acceptaran muntatges fora de termini.

En arribar a la Plaça Montserrat Canals, i mantenint l’ordre d’entrada, 
haurem d’aparcar les carrosses amb calma i tranquil·litat a l’interior de la 
plaça. Els més tafaners les podran contemplar, criticar i valorar.

Una estona després d’arribar a la plaça, i abans del sopar, les comparses 
podran deixar el material que hagin d’utilitzar a la desfilada al seu box del 
Pavelló del Casal. Els box són numerats i cal ser molt respectuosos amb 
l’ordre. Només es podrà deixar el material al pavelló quan l’organització 
n’autoritzi l’entrada. Si alguna comparsa incompleix aquesta norma, serà 
desqualificada de la passarel·la. 

A les 21.00 h al Pavelló del Casal, gran sopar de Carnaval

Menú adults: Canelons casolans de carn amb bolets i beixamel, Milfulls de vedella 
amb bolets i parmentier de patata regat amb reducció de Pedro Ximenez, Pastís 
Tiramisú, 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): Macarrons, escalopa amb patates, gelat i refresc. 
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 dimecres 3 de febrer.  
Places limitades.

A les 23.30 h arribarà el moment més esperat de la nit, la gran 
desfilada de disfresses a la passarel·la del Pavelló del Casal. 
A continuació, al mateix Pavelló, ball, música i disbauxa amb 
DJ MOYA. Els que vulguin una mica més de volum tindran un 
reservat al Patxanguero de la Sínia amb DJ SERGI MOLINA. 

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€ Hi haurà 
cadires.

Un cop el jurat, amb molt de criteri, hagi deliberat, es farà l’entre-
ga de premis. No us enfadeu, sou les comparses les que voteu! 
Us recordo que el jurat estarà format per un representant de cada 
comparsa, d’entre aquelles comparses que hagin assistit a un mí-
nim de tres reunions de la Comissió Cívica del Carnaval, sense 
tenir en compte l’última.

Diumenge 7 de febrer
CARNAVAL JÚNIOR

A les 18.00 h al Pavelló del Casal, espectacle infantil “Cuiners” a càrrec de 
la Companyia Plou i Fa Sol.

En acabar l’espectacle hi haurà xocolata desfeta amb coca pels més pe-
tits. Els grandets ja podeu venir berenadets i si en queda quan els menuts 
estiguin tips, ja us en donaré una mica. La coca és gentilesa de la Resi-
dència Jaume I. Hi haurà servei de bar, així que porteu quatre xavos que la 
festa s’ha de poder pagar!

Dimarts 9 de febrer
ENTERRAMENT DE SA MAJESTAT  

EL REI CARNESTOLTES
A les 18.00 h a la Residència Jaume I, desfilada infantil amb obsequi per 
tots els participants, i diploma per les 3 disfresses més votades.

Tot seguit, trista, desconsolada i fúnebre comitiva prèvia a l’enterrament 
de Sa Majestat el Carnestoltes.

C. Sant Vicenç de Paül, P. Cañellas, C. Mn. Ramon Muntanyola, Pl. de la Vila, C. 
Torres Jordi, Trav. de Poblet, C. Lluís Carulla, C. Sortetes, C. Sant Antoni, C. Sant 
Miquel i Pl. de l’Església.

A partir de les 19.30 h, escudella per tothom! Atenció: podran passar pri-
mer tots aquells que vinguin disfressats o vestits de vídua. Cal portar 

plat i cullera, i només una ració per persona, no sigueu farts!

A continuació, lectura del testament i les últimes volun-
tats de Sa Majestat el Carnestoltes 34è seguit de la meva 
pròpia crema de les despulles. Seguidament repartiment 

dels premis de la rua a càrrec del presentador i animador 
Ramon Caballol

A les 21.00 h, al Bar del Casal, Sopar de Comparses de “jo 
poso”. Cal portar plat, got, coberts i tovalló. El beure anirà 

a càrrec de la Comissió Cívica del Carnaval, i el postre, un 
any més serà gentilesa d’Especialitats Cobo.

Durant tot el cap de setmana i el dimarts de Carnaval es po-
dran comprar Ratolins comestibles i d’allò més dolços a Es-
pecialitats Cobo. Entre tots els Ratolins s’hi troben ocults tres 
“membres”, i aquells que els trobin seran obsequiats amb pos-
tres per 10 persones.

de l Espluga de Francol
34  Carnaval
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PREMIS EN ESPÈCIES
SORTEJATS ENTRE ELS PARTICIPANTS 

DEL SOPAR DE COMPARSES
• Apartament Rural Ca La Pauleta
• Art Restaurant
• Fonda Ocell Francolí
• Restaurant El Gatim
• Restaurant Pizzeria Casa Nostra
• Masia Font de l’Oca
• Bar Els Caçadors
• Disco Xenon
• La Societat de Solivella
• Celler Vidbertus
• Servei d’Estètica i 

Teràpies Natuals Airun
• Centre d’Estètica Blanca

• Agroconca
• Fassina Balanyà
• Supermercat BonÀrea
• Calçats El Parell
• Paqui i Agustí
• Teixits Maria José
• Bar Cafeteria La Germandat
• Frankfurt Ca l’Enric
• Cots Artesans
• El Petit Gourmand
• K-bells perruquers
• Saló d’Imatge Elena
• Quelcom Serveis

DIJOUS 08 DE FEBRER
DIJOUS GRAS
El Carnaval ja és aquí i com sempre cal procedir amb els tiberis que 
corresponen al Dijous Gras, i l’alumnat escolar espluguí començarà a 
fer de les seves amb un bon berenar. A l’escola Vedruna Mare de Déu 
del Carme, els alumnes d’educació infantil ho faran al Parc del Rovelló, 
i els de primària aniran fins al Camp de Futbol.

A l’escola Martí Poch, els més petits ho faran al pati de l’escola, els de 
cicle inicial al Parc del Freginal i els més grandets, s’han decidit a cre-
uar la gran avinguda i arribar-se al Parc Fluvial. 

DIVENDRES 09 DE FEBRER
LES ESCOLES ES DISFRESSEN
Sembla que no sabeu que m’agrada dormir més que una marmota, i 
un any més us proposeu fer-me matinar, per anar a la Llar d’infants 
Municipal, on primer, la mainada més xica del poble em rebran i a les 
10.45h em faran voltar per la rua tot lluint les disfresses d’”Aprenem a 
volar” que han preparat per a l’ocasió.

Per fer cames i salut, sortiré corrents cap a l’escola Vedruna Mare de 
Déu del Carme, on l’alumnat ben empolainat m’esperarà per celebrar 
la seva rua i posterior festa on la ballaruca i la disbauxa està més que 
garantida.

Cap a quarts d’una, em dirigiré cap a l’Institut Joan Amigó on tot l’estol 
d’adolescents ja frisaran per començar la gresca i així aprofitar per 
saltar-se unes classes!

A quarts de quatre de la tarda, amb totes les meves gales, aniré a l’es-
cola Martí Poch. Allí m’esperaran les disfresses de l’”Implica’t”, que ben 
estarrufades i lluents desfilaran i ballaran fins acabar gairebé per-
dent les forces.

Aquest any, si tot va bé, sobre les 7 de la tarda vull sortir a rodar pel 
poble, a buscar bon bestiar, ja que m’han dit que pels carrers hi ha 
bons gènere “suelto” que potser se’m vulgui aparellar! Rodeu per les 
botigues del poble i feu el favor de comprar, ja que mentre us gastareu 
uns quants euros, em veureu passejar!

 

DISSABTE 10 DE FEBRER
LA RUA DE LES 1000 DISFRESSES I 
LA DESFILADA AL PAVELLOÓ
A les 18.00h concentració de comparses als carrers Priorat i Segarra.

A les 18.30h, sense demorar-me ni un sol minut arrancaré la meva car-
rossa i començaré la gran rua que com ja és habitual rodarà i rodarà 
fins que al Casal acabarà. Els que sigueu més xafarderots o bé sigueu 

més curts de vista, aprofiteu el meu pas entre la Font de la Tendera 
i el Carreu Pau Casals on quedareu enlluernats  pel resplendor dels 
watts de llum!

Recorregut: Rbla. Lluís Companys, Avda. Doctor Farré, Ctra. de Mont-
blanc, P. Cañellas, Trav. de Poblet, C. Lluís Carulla, C. Pau Casals, Ctra. 
de Poblet, Trav. de Poblet, C. Lluís Carulla i Pl. Montserrat Canals. Pro-
hibit aparcar a tot el recorregut. 

Inscripcions a la rua i a la passarel·la de la nit: fins el dimarts 06 de febrer a 
l’Ajuntament de 08.00h a 14.30h. El dimecres 07 de febrer, a la Sala Llucià Na-
varro 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. Els participants a la passarel·la de la 
nit també hauran d’haver entregat el muntatge musical, d’una durada màxima 
de 3 minuts, directament per mail o bé en aquell mateix moment, reservar el 
seu “box” per material i agafar el confetti per la rua. Qui no entregui el muntat-
ge musical a la data indicada, sortirà a la passarel·la sense música, ja que, sota 
cap concepte, s’acceptaran muntatges fora de termini.

En arribar a la Plaça Montserrat Canals, ja sé que alguns marxareu 
com feu sempre, però jo us recomanaria que aparqueu les carrosses 
per ordre i les deixeu en exposició, ja que enguany m’he estirat una 
mica i he dotat de més premis les recompenses a les carrosses! Vosal-
tres mateixos si després us trobeu que a la Plaça del Casal, qui no hi 
és no és votat, jejeje...

Quan tots ens haguem refet del llarg recorregut, abans de començar a 
sopar, les comparses podran deixar el material que hagin d’utilitzar a 
la desfilada al seu box del Pavelló del Casal. Els box són numerats i cal 
ser molt respectuosos amb l’ordre. Només es podrà deixar el material 
al pavelló quan l’organització n’autoritzi l’entrada. Si alguna comparsa 
incompleix aquesta norma, serà desqualificada de la passarel·la.

A les 21.00h al Pavelló del Casal, tot entrant per la porta de la Discote-
ca Sínia, gran sopar de Carnaval.

Menú adults: Canelons casolans de carn amb bolets i beixamel de ceps, Melós de 
vedella amb la seva reducció, Profiterols de nata amb xocolata calenta, 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): Macarrons a la bolonyesa, Pollastre al forn amb 
patates xips, gelat i aigua. 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 el moment més esperat, amb la desfilada 
de disfresses i complements a la passarel·la del Pavelló del Casal, on 
tots treureu pit i pluma per poder ser els millors i guanyar algun dels 
premis que hi haurà en joc. Està bé que sigueu competitius però no us 
emprenyeu! 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€ Hi 
haurà cadires.

Enguany seguirem amb el sistema de votacions establert l’any passat, 
on cada comparsa dirà “a la cara” el que pensa davant dels especta-
dors! Recordeu que el jurat estarà format per un representant de cada 
comparsa, d’entre aquelles comparses que hagin assistit a un mínim de 
tres reunions de la Comissió Cívica del Carnaval, sense tenir en comp-
te l’última. Les comparses que tinguin dret a vot (segons la llei ponderada 

gestada durant la nit de carnaval de la passada edició i madurada al llarg de tot un 
any, i que va ser aprovada per la mateixa comissió), comptaran de bon principi 
amb 6 punts a favor.

DIUMENGE 11 DE FEBRER
CARNAVAL DE LA CANALLA
A les 18.00h al Pavelló del Casal, espectacle infantil “Dia Genial” a càr-
rec de la Companyia Alea Teatre, amb la participació d’un xanquer que 
ens farà gaudir d’allò més.

En acabar l’espectacle hi haurà xocolata desfeta amb coca, primer pels 
més petits i després pels més crescudets, que ja sé que l’espereu amb 
candeletes, ja que tot passant per la cua, com qui no vol la cosa i anar 
predicant que no us convé, sempre us veig agafant-ne una bona ració! 
La coca és gentilesa de la Residència Jaume I. Hi haurà servei de bar, i 
heu de pensar que el grup d’animació actuarà en funció de la despesa 
que hi feu, així que no sigueu devots de la Mare de Déu de la Mà Tanca-
da i feu el favor de consumir!

DIMARTS 13 DE FEBRER
ENTERRAMENT DE SA MAJESTAT 
LA REINA CARNESTOLTES
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.

A partir de les 19.30h, és l’hora de l’escudella, que sé que tots l’esteu 
esperant! Passarem per la cua d’un en un, i passaran al davant tots 
aquells que vinguin disfressats. Cal portar plat i cullera, i només se’n 
servirà una ració per persona, així que les olles i les carmanyoles de 
mida familiar, les podeu deixar guardades a casa!

A continuació, lectura del testament i les últimes voluntats de Sa Ma-
jestat la Carnestoltes 36a seguit de la incineració de les despulles de la 
reina de la disbauxa. Un cop les cendres descansin en pau, podrem veu-
re quines són les comparses que s’enduen els premis de la rua. L’acte 
serà presentat i animat, com sempre, per l’amic Ramon Caballol.

A les 21.00h, al Bar del Casal, tradicional sopar de comparses a base de 
“jo poso”. Cal portar plat, got, coberts i tovalló, i evidentment alguna 
cosa de sopar per compartir. Demostreu les vostres habilitats culinà-
ries i no caigueu en la temptació del menjar precuinat, envasat o el 
“picoteo”, ja que potser al final “tal fareu tal trobareu” i potser us toca 
sopar patates xips, jejeje! 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 de dolç 
per tots els assistents.

Durant tot el cap de setmana i el dimarts de Carnaval “Menja’t el Rato-
lí” de la Pastisseria Cobo, tot comprant ratolins dolços. Entre tots els 
ratolins s’hi trobaran ocults tres “membres”, i aquells que els trobin 
seran obsequiats amb postres per 10 persones.

Espluguins i espluguines, grans i petits, tímids i desvergonyits, 
prepareu disfresses, tractors i carrosses que vinc amb ganes de 
disbauxa, xerinola i les farem ben grosses!

Sí, ja ho sé! Enguany no us he deixat massa temps per pensar, 
entre Nadal, pessebres i fires us he fet córrer més que mai, 
però n’estic ben segur que amb molta imaginació i manya fa-
reu que el Carnaval espluguí llueixi i es faci sentir. I si als veïns 
els pica, doncs que es rasquin una mica!

Això sí, em teniu una mica preocupat. Amb tants calers que 
esteu fotent al Capuig i a la cosa dels Templers, a veure si hi 
acabarem fent passar la rua per aquells carrers. No us dic pas 
que no m’agradi, ja que com menys espai hi ha, més ens po-
dríem magrejar!

No sé quina és la vostra intenció de disfressa, però segur que 
l’haureu fet de pressa. Vosaltres sou gent ràpida i eficaç, no 
pas com els “manda más”. Tres mesos per formar un govern 
i ja veurem si acabaran l’hivern. La política actual és cosa de 
cabell, ja sigui tofa, cueta o serrell.

Aparqueu la mala llet, que enguany no fot ni fred. Si sortiu mig 
despilotats no us caldrà anar empitonats. Poseu-vos robes de 
tots colors que m’heu de rebre amb tots els honors! 

Ordeno i mano que durant el meu regnat esvereu tot el veïnat. 
Sortiu, bebeu, mengeu,  rieu, passeu-vos de frenada i cardeu, 
que després ve la Quaresma i ens deixa a tots sense esma. 

Sa Majestat el Carnestoltes 34è
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COMISSIÓ CÍVICA DEL CARNAVAL 

DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

ORGANITZA: COL·LABOREN:

AMB EL SUPORT DE:

AJUNTAMENT
DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL

ESCOLA

MARTÍ 
POCH

PREMIS EN ESPÈCIES
SORTEJATS ENTRE ELS PARTICIPANTS 

DEL SOPAR DE COMPARSES

• Apartaments Rurals Ca La Pauleta
• Art Restaurant
• Fonda Ocell Francolí
• Restaurant El Gatim
• Restaurant Pizzeria Casa Nostra
• Simó de Palau
• Bar Els Caçadors
• Gas Garage
• Disco Xenon
• La Societat de Solivella
• Mototrek
• Celler VidBertus
• Servei d’Estètica i Teràpies Naturals Airun
• Centre d’estètica Blanca
• Agroconca
• Fassina Balanyà

• Supermercat BonÀrea
• Agustí i Paquita
• Calçats El Parell

Dijous 4 de febrer
DIJOUS GRAS

Els nens i nenes de l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme aniran a be-
renar. Els marrecs de la Llar al pati central de l’escola, els d’infantil al Parc 
del Rovelló i els de Primària s’arribaran al Camp de Futbol.

I els de l’escola Martí Poch també aniran a berenar. Els més petits ho faran 
al parc infantil al Parc del Rovelló i els més grandets, tot randant pels car-
rers de la vila, aniran fins al Parc Fluvial.

Com que les maduretes de la Formació Permanent ja no em volen ni veu-
re, alguna altra cosa hauré de fer oi? Doncs a les 19.00 h, a la Plaça de 
l’Església, faré la meva reial arribada, i espero trobar-vos-hi a tots i per 
rebre’m amb tots els honors.

Divendres 5 de febrer
CARNAVAL ESCOLAR

M’he de llevar ben aviat per anar a la Llar d’infants Municipal, primer, els 
més menuts em saludaran i a partir de les 10.45 h presidiré la rua perquè 
puguin lluir les disfresses que han creat amb molta cura.

Els del l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme, que hauran vingut or-
namentats de casa i els nens de la Llar de la mateixa escola que hauran 
confeccionat la seva decoració, un cop jo sigui entre ells, sortiran plegats 
de rua i acabarem a la pista poliesportiva per moure els nostres cossos a 
ritme de bona ballaruca.

I a les 12.30 h, a l’Institut Joan Amigó, amb el jovent local embogirem amb 
el seu Carnaval i el concurs de disfresses.

A les 15.45 h, després d’haver-me fotut un bon dinar, al Martí Poch seré 
present. Es veu que també m’han preparat una desfilada, però tots ben 
vigilats, no fos cas que s’escapés la mainada.

Dissabte 6 de febrer
LA RUA DE LES 1000 DISFRESSES 

I LA DESFILADA AL PAVELLÓ
A les 18 h concentració de comparses als carrers Priorat i Segarra.

A les 18.30 puntuals, perquè fot fred i no m’agrada esperar, iniciaré la 
rua, i agafeu forces que com cada any la fotrem llarga, i a veure si al final 
serà veritat allò del Carnestoltes, quinze voltes. I prepareu-vos per lluir 
especialment entre la Font de la Tendera i el Carreu Pau Casals on ens en-
cegaran tot aquell reguitzell de llums que a més d’un li fan tancar els ulls.

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 per la passarel·la de la nit: Fins el dimarts 2 de febrer a l’Ajuntament 
de 08.00 h a 14.30 h. El dijous 4 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. Els participants a la passarel·la de la nit també hauran d’haver entregat el muntatge 
musical directament per mail o bé en aquell mateix moment, d’una durada màxima 
de 3 minuts, reservar el seu “box” per material i agafar el confetti per la rua. Qui no 
entregui el muntatge musical a la data indicada, sortirà a la passarel·la cantant, ja que, 
sota cap concepte, s’acceptaran muntatges fora de termini.

En arribar a la Plaça Montserrat Canals, i mantenint l’ordre d’entrada, 
haurem d’aparcar les carrosses amb calma i tranquil·litat a l’interior de la 
plaça. Els més tafaners les podran contemplar, criticar i valorar.

Una estona després d’arribar a la plaça, i abans del sopar, les comparses 
podran deixar el material que hagin d’utilitzar a la desfilada al seu box del 
Pavelló del Casal. Els box són numerats i cal ser molt respectuosos amb 
l’ordre. Només es podrà deixar el material al pavelló quan l’organització 
n’autoritzi l’entrada. Si alguna comparsa incompleix aquesta norma, serà 
desqualificada de la passarel·la. 

A les 21.00 h al Pavelló del Casal, gran sopar de Carnaval

Menú adults: Canelons casolans de carn amb bolets i beixamel, Milfulls de vedella 
amb bolets i parmentier de patata regat amb reducció de Pedro Ximenez, Pastís 
Tiramisú, 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): Macarrons, escalopa amb patates, gelat i refresc. 
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 dimecres 3 de febrer.  
Places limitades.

A les 23.30 h arribarà el moment més esperat de la nit, la gran 
desfilada de disfresses a la passarel·la del Pavelló del Casal. 
A continuació, al mateix Pavelló, ball, música i disbauxa amb 
DJ MOYA. Els que vulguin una mica més de volum tindran un 
reservat al Patxanguero de la Sínia amb DJ SERGI MOLINA. 

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€ Hi haurà 
cadires.

Un cop el jurat, amb molt de criteri, hagi deliberat, es farà l’entre-
ga de premis. No us enfadeu, sou les comparses les que voteu! 
Us recordo que el jurat estarà format per un representant de cada 
comparsa, d’entre aquelles comparses que hagin assistit a un mí-
nim de tres reunions de la Comissió Cívica del Carnaval, sense 
tenir en compte l’última.

Diumenge 7 de febrer
CARNAVAL JÚNIOR

A les 18.00 h al Pavelló del Casal, espectacle infantil “Cuiners” a càrrec de 
la Companyia Plou i Fa Sol.

En acabar l’espectacle hi haurà xocolata desfeta amb coca pels més pe-
tits. Els grandets ja podeu venir berenadets i si en queda quan els menuts 
estiguin tips, ja us en donaré una mica. La coca és gentilesa de la Resi-
dència Jaume I. Hi haurà servei de bar, així que porteu quatre xavos que la 
festa s’ha de poder pagar!

Dimarts 9 de febrer
ENTERRAMENT DE SA MAJESTAT  

EL REI CARNESTOLTES
A les 18.00 h a la Residència Jaume I, desfilada infantil amb obsequi per 
tots els participants, i diploma per les 3 disfresses més votades.

Tot seguit, trista, desconsolada i fúnebre comitiva prèvia a l’enterrament 
de Sa Majestat el Carnestoltes.

C. Sant Vicenç de Paül, P. Cañellas, C. Mn. Ramon Muntanyola, Pl. de la Vila, C. 
Torres Jordi, Trav. de Poblet, C. Lluís Carulla, C. Sortetes, C. Sant Antoni, C. Sant 
Miquel i Pl. de l’Església.

A partir de les 19.30 h, escudella per tothom! Atenció: podran passar pri-
mer tots aquells que vinguin disfressats o vestits de vídua. Cal portar 

plat i cullera, i només una ració per persona, no sigueu farts!

A continuació, lectura del testament i les últimes volun-
tats de Sa Majestat el Carnestoltes 34è seguit de la meva 
pròpia crema de les despulles. Seguidament repartiment 

dels premis de la rua a càrrec del presentador i animador 
Ramon Caballol

A les 21.00 h, al Bar del Casal, Sopar de Comparses de “jo 
poso”. Cal portar plat, got, coberts i tovalló. El beure anirà 

a càrrec de la Comissió Cívica del Carnaval, i el postre, un 
any més serà gentilesa d’Especialitats Cobo.

Durant tot el cap de setmana i el dimarts de Carnaval es po-
dran comprar Ratolins comestibles i d’allò més dolços a Es-
pecialitats Cobo. Entre tots els Ratolins s’hi troben ocults tres 
“membres”, i aquells que els trobin seran obsequiats amb pos-
tres per 10 persones.

de l Espluga de Francol
34  Carnaval

Espluguins i espluguines, grans i petits, tímids i desvergonyits, 
prepareu disfresses, tractors i carrosses que vinc amb ganes de 
disbauxa, xerinola i les farem ben grosses!

Sí, ja ho sé! Enguany no us he deixat massa temps per pensar, 
entre Nadal, pessebres i fires us he fet córrer més que mai, 
però n’estic ben segur que amb molta imaginació i manya fa-
reu que el Carnaval espluguí llueixi i es faci sentir. I si als veïns 
els pica, doncs que es rasquin una mica!

Això sí, em teniu una mica preocupat. Amb tants calers que 
esteu fotent al Capuig i a la cosa dels Templers, a veure si hi 
acabarem fent passar la rua per aquells carrers. No us dic pas 
que no m’agradi, ja que com menys espai hi ha, més ens po-
dríem magrejar!

No sé quina és la vostra intenció de disfressa, però segur que 
l’haureu fet de pressa. Vosaltres sou gent ràpida i eficaç, no 
pas com els “manda más”. Tres mesos per formar un govern 
i ja veurem si acabaran l’hivern. La política actual és cosa de 
cabell, ja sigui tofa, cueta o serrell.

Aparqueu la mala llet, que enguany no fot ni fred. Si sortiu mig 
despilotats no us caldrà anar empitonats. Poseu-vos robes de 
tots colors que m’heu de rebre amb tots els honors! 

Ordeno i mano que durant el meu regnat esvereu tot el veïnat. 
Sortiu, bebeu, mengeu,  rieu, passeu-vos de frenada i cardeu, 
que després ve la Quaresma i ens deixa a tots sense esma. 

Sa Majestat el Carnestoltes 34è

C/ Molí de Guasch, 10 baixos 1a, 43440 L’Espluga de Francolí (Tarragona) · Tel. +34 977 870 702
C/ Rivera Sans, 5, 43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) · Tel. +34 977 270 886
C/ Trinxant, 52 E-2, 08026 Barcelona · Tel. +37 932 433 628

@blauadvisors www.facebook.com/blauadvisorswww.blauadvisors.com

C/ Pau Casals, 3 - 43400 Montblanc
Tel. 977 86 30 54 - www.dentalmontblanc.com 

C. Lluís Carulla, 36 - L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tel. 977 870 157 - calnicolau@wanadoo.es

COMISSIÓ CÍVICA DEL CARNAVAL 

DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

ORGANITZA: COL·LABOREN:

AMB EL SUPORT DE:

AJUNTAMENT
DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL

ESCOLA

MARTÍ 
POCH

PREMIS EN ESPÈCIES
SORTEJATS ENTRE ELS PARTICIPANTS 

DEL SOPAR DE COMPARSES

• Apartaments Rurals Ca La Pauleta
• Art Restaurant
• Fonda Ocell Francolí
• Restaurant El Gatim
• Restaurant Pizzeria Casa Nostra
• Simó de Palau
• Bar Els Caçadors
• Gas Garage
• Disco Xenon
• La Societat de Solivella
• Mototrek
• Celler VidBertus
• Servei d’Estètica i Teràpies Naturals Airun
• Centre d’estètica Blanca
• Agroconca
• Fassina Balanyà

• Supermercat BonÀrea
• Agustí i Paquita
• Calçats El Parell

Dijous 4 de febrer
DIJOUS GRAS

Els nens i nenes de l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme aniran a be-
renar. Els marrecs de la Llar al pati central de l’escola, els d’infantil al Parc 
del Rovelló i els de Primària s’arribaran al Camp de Futbol.

I els de l’escola Martí Poch també aniran a berenar. Els més petits ho faran 
al parc infantil al Parc del Rovelló i els més grandets, tot randant pels car-
rers de la vila, aniran fins al Parc Fluvial.

Com que les maduretes de la Formació Permanent ja no em volen ni veu-
re, alguna altra cosa hauré de fer oi? Doncs a les 19.00 h, a la Plaça de 
l’Església, faré la meva reial arribada, i espero trobar-vos-hi a tots i per 
rebre’m amb tots els honors.

Divendres 5 de febrer
CARNAVAL ESCOLAR

M’he de llevar ben aviat per anar a la Llar d’infants Municipal, primer, els 
més menuts em saludaran i a partir de les 10.45 h presidiré la rua perquè 
puguin lluir les disfresses que han creat amb molta cura.

Els del l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme, que hauran vingut or-
namentats de casa i els nens de la Llar de la mateixa escola que hauran 
confeccionat la seva decoració, un cop jo sigui entre ells, sortiran plegats 
de rua i acabarem a la pista poliesportiva per moure els nostres cossos a 
ritme de bona ballaruca.

I a les 12.30 h, a l’Institut Joan Amigó, amb el jovent local embogirem amb 
el seu Carnaval i el concurs de disfresses.

A les 15.45 h, després d’haver-me fotut un bon dinar, al Martí Poch seré 
present. Es veu que també m’han preparat una desfilada, però tots ben 
vigilats, no fos cas que s’escapés la mainada.

Dissabte 6 de febrer
LA RUA DE LES 1000 DISFRESSES 

I LA DESFILADA AL PAVELLÓ
A les 18 h concentració de comparses als carrers Priorat i Segarra.

A les 18.30 puntuals, perquè fot fred i no m’agrada esperar, iniciaré la 
rua, i agafeu forces que com cada any la fotrem llarga, i a veure si al final 
serà veritat allò del Carnestoltes, quinze voltes. I prepareu-vos per lluir 
especialment entre la Font de la Tendera i el Carreu Pau Casals on ens en-
cegaran tot aquell reguitzell de llums que a més d’un li fan tancar els ulls.

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 per la passarel·la de la nit: Fins el dimarts 2 de febrer a l’Ajuntament 
de 08.00 h a 14.30 h. El dijous 4 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. Els participants a la passarel·la de la nit també hauran d’haver entregat el muntatge 
musical directament per mail o bé en aquell mateix moment, d’una durada màxima 
de 3 minuts, reservar el seu “box” per material i agafar el confetti per la rua. Qui no 
entregui el muntatge musical a la data indicada, sortirà a la passarel·la cantant, ja que, 
sota cap concepte, s’acceptaran muntatges fora de termini.

En arribar a la Plaça Montserrat Canals, i mantenint l’ordre d’entrada, 
haurem d’aparcar les carrosses amb calma i tranquil·litat a l’interior de la 
plaça. Els més tafaners les podran contemplar, criticar i valorar.

Una estona després d’arribar a la plaça, i abans del sopar, les comparses 
podran deixar el material que hagin d’utilitzar a la desfilada al seu box del 
Pavelló del Casal. Els box són numerats i cal ser molt respectuosos amb 
l’ordre. Només es podrà deixar el material al pavelló quan l’organització 
n’autoritzi l’entrada. Si alguna comparsa incompleix aquesta norma, serà 
desqualificada de la passarel·la. 

A les 21.00 h al Pavelló del Casal, gran sopar de Carnaval

Menú adults: Canelons casolans de carn amb bolets i beixamel, Milfulls de vedella 
amb bolets i parmentier de patata regat amb reducció de Pedro Ximenez, Pastís 
Tiramisú, 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): Macarrons, escalopa amb patates, gelat i refresc. 
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 dimecres 3 de febrer.  
Places limitades.

A les 23.30 h arribarà el moment més esperat de la nit, la gran 
desfilada de disfresses a la passarel·la del Pavelló del Casal. 
A continuació, al mateix Pavelló, ball, música i disbauxa amb 
DJ MOYA. Els que vulguin una mica més de volum tindran un 
reservat al Patxanguero de la Sínia amb DJ SERGI MOLINA. 

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€ Hi haurà 
cadires.

Un cop el jurat, amb molt de criteri, hagi deliberat, es farà l’entre-
ga de premis. No us enfadeu, sou les comparses les que voteu! 
Us recordo que el jurat estarà format per un representant de cada 
comparsa, d’entre aquelles comparses que hagin assistit a un mí-
nim de tres reunions de la Comissió Cívica del Carnaval, sense 
tenir en compte l’última.

Diumenge 7 de febrer
CARNAVAL JÚNIOR

A les 18.00 h al Pavelló del Casal, espectacle infantil “Cuiners” a càrrec de 
la Companyia Plou i Fa Sol.

En acabar l’espectacle hi haurà xocolata desfeta amb coca pels més pe-
tits. Els grandets ja podeu venir berenadets i si en queda quan els menuts 
estiguin tips, ja us en donaré una mica. La coca és gentilesa de la Resi-
dència Jaume I. Hi haurà servei de bar, així que porteu quatre xavos que la 
festa s’ha de poder pagar!

Dimarts 9 de febrer
ENTERRAMENT DE SA MAJESTAT  

EL REI CARNESTOLTES
A les 18.00 h a la Residència Jaume I, desfilada infantil amb obsequi per 
tots els participants, i diploma per les 3 disfresses més votades.

Tot seguit, trista, desconsolada i fúnebre comitiva prèvia a l’enterrament 
de Sa Majestat el Carnestoltes.

C. Sant Vicenç de Paül, P. Cañellas, C. Mn. Ramon Muntanyola, Pl. de la Vila, C. 
Torres Jordi, Trav. de Poblet, C. Lluís Carulla, C. Sortetes, C. Sant Antoni, C. Sant 
Miquel i Pl. de l’Església.

A partir de les 19.30 h, escudella per tothom! Atenció: podran passar pri-
mer tots aquells que vinguin disfressats o vestits de vídua. Cal portar 

plat i cullera, i només una ració per persona, no sigueu farts!

A continuació, lectura del testament i les últimes volun-
tats de Sa Majestat el Carnestoltes 34è seguit de la meva 
pròpia crema de les despulles. Seguidament repartiment 

dels premis de la rua a càrrec del presentador i animador 
Ramon Caballol

A les 21.00 h, al Bar del Casal, Sopar de Comparses de “jo 
poso”. Cal portar plat, got, coberts i tovalló. El beure anirà 

a càrrec de la Comissió Cívica del Carnaval, i el postre, un 
any més serà gentilesa d’Especialitats Cobo.

Durant tot el cap de setmana i el dimarts de Carnaval es po-
dran comprar Ratolins comestibles i d’allò més dolços a Es-
pecialitats Cobo. Entre tots els Ratolins s’hi troben ocults tres 
“membres”, i aquells que els trobin seran obsequiats amb pos-
tres per 10 persones.

de l Espluga de Francol
34  Carnaval

Espluguins i espluguines, grans i petits, tímids i desvergonyits, 
prepareu disfresses, tractors i carrosses que vinc amb ganes de 
disbauxa, xerinola i les farem ben grosses!

Sí, ja ho sé! Enguany no us he deixat massa temps per pensar, 
entre Nadal, pessebres i fires us he fet córrer més que mai, 
però n’estic ben segur que amb molta imaginació i manya fa-
reu que el Carnaval espluguí llueixi i es faci sentir. I si als veïns 
els pica, doncs que es rasquin una mica!

Això sí, em teniu una mica preocupat. Amb tants calers que 
esteu fotent al Capuig i a la cosa dels Templers, a veure si hi 
acabarem fent passar la rua per aquells carrers. No us dic pas 
que no m’agradi, ja que com menys espai hi ha, més ens po-
dríem magrejar!

No sé quina és la vostra intenció de disfressa, però segur que 
l’haureu fet de pressa. Vosaltres sou gent ràpida i eficaç, no 
pas com els “manda más”. Tres mesos per formar un govern 
i ja veurem si acabaran l’hivern. La política actual és cosa de 
cabell, ja sigui tofa, cueta o serrell.

Aparqueu la mala llet, que enguany no fot ni fred. Si sortiu mig 
despilotats no us caldrà anar empitonats. Poseu-vos robes de 
tots colors que m’heu de rebre amb tots els honors! 

Ordeno i mano que durant el meu regnat esvereu tot el veïnat. 
Sortiu, bebeu, mengeu,  rieu, passeu-vos de frenada i cardeu, 
que després ve la Quaresma i ens deixa a tots sense esma. 

Sa Majestat el Carnestoltes 34è

C/ Molí de Guasch, 10 baixos 1a, 43440 L’Espluga de Francolí (Tarragona) · Tel. +34 977 870 702
C/ Rivera Sans, 5, 43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) · Tel. +34 977 270 886
C/ Trinxant, 52 E-2, 08026 Barcelona · Tel. +37 932 433 628
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COMISSIÓ CÍVICA DEL CARNAVAL 

DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

ORGANITZA: COL·LABOREN:

AMB EL SUPORT DE:

AJUNTAMENT
DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL

ESCOLA

MARTÍ 
POCH

PREMIS EN ESPÈCIES
SORTEJATS ENTRE ELS PARTICIPANTS 

DEL SOPAR DE COMPARSES

• Apartaments Rurals Ca La Pauleta
• Art Restaurant
• Fonda Ocell Francolí
• Restaurant El Gatim
• Restaurant Pizzeria Casa Nostra
• Simó de Palau
• Bar Els Caçadors
• Gas Garage
• Disco Xenon
• La Societat de Solivella
• Mototrek
• Celler VidBertus
• Servei d’Estètica i Teràpies Naturals Airun
• Centre d’estètica Blanca
• Agroconca
• Fassina Balanyà

• Supermercat BonÀrea
• Agustí i Paquita
• Calçats El Parell

Dijous 4 de febrer
DIJOUS GRAS

Els nens i nenes de l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme aniran a be-
renar. Els marrecs de la Llar al pati central de l’escola, els d’infantil al Parc 
del Rovelló i els de Primària s’arribaran al Camp de Futbol.

I els de l’escola Martí Poch també aniran a berenar. Els més petits ho faran 
al parc infantil al Parc del Rovelló i els més grandets, tot randant pels car-
rers de la vila, aniran fins al Parc Fluvial.

Com que les maduretes de la Formació Permanent ja no em volen ni veu-
re, alguna altra cosa hauré de fer oi? Doncs a les 19.00 h, a la Plaça de 
l’Església, faré la meva reial arribada, i espero trobar-vos-hi a tots i per 
rebre’m amb tots els honors.

Divendres 5 de febrer
CARNAVAL ESCOLAR

M’he de llevar ben aviat per anar a la Llar d’infants Municipal, primer, els 
més menuts em saludaran i a partir de les 10.45 h presidiré la rua perquè 
puguin lluir les disfresses que han creat amb molta cura.

Els del l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme, que hauran vingut or-
namentats de casa i els nens de la Llar de la mateixa escola que hauran 
confeccionat la seva decoració, un cop jo sigui entre ells, sortiran plegats 
de rua i acabarem a la pista poliesportiva per moure els nostres cossos a 
ritme de bona ballaruca.

I a les 12.30 h, a l’Institut Joan Amigó, amb el jovent local embogirem amb 
el seu Carnaval i el concurs de disfresses.

A les 15.45 h, després d’haver-me fotut un bon dinar, al Martí Poch seré 
present. Es veu que també m’han preparat una desfilada, però tots ben 
vigilats, no fos cas que s’escapés la mainada.

Dissabte 6 de febrer
LA RUA DE LES 1000 DISFRESSES 

I LA DESFILADA AL PAVELLÓ
A les 18 h concentració de comparses als carrers Priorat i Segarra.

A les 18.30 puntuals, perquè fot fred i no m’agrada esperar, iniciaré la 
rua, i agafeu forces que com cada any la fotrem llarga, i a veure si al final 
serà veritat allò del Carnestoltes, quinze voltes. I prepareu-vos per lluir 
especialment entre la Font de la Tendera i el Carreu Pau Casals on ens en-
cegaran tot aquell reguitzell de llums que a més d’un li fan tancar els ulls.

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 per la passarel·la de la nit: Fins el dimarts 2 de febrer a l’Ajuntament 
de 08.00 h a 14.30 h. El dijous 4 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. Els participants a la passarel·la de la nit també hauran d’haver entregat el muntatge 
musical directament per mail o bé en aquell mateix moment, d’una durada màxima 
de 3 minuts, reservar el seu “box” per material i agafar el confetti per la rua. Qui no 
entregui el muntatge musical a la data indicada, sortirà a la passarel·la cantant, ja que, 
sota cap concepte, s’acceptaran muntatges fora de termini.

En arribar a la Plaça Montserrat Canals, i mantenint l’ordre d’entrada, 
haurem d’aparcar les carrosses amb calma i tranquil·litat a l’interior de la 
plaça. Els més tafaners les podran contemplar, criticar i valorar.

Una estona després d’arribar a la plaça, i abans del sopar, les comparses 
podran deixar el material que hagin d’utilitzar a la desfilada al seu box del 
Pavelló del Casal. Els box són numerats i cal ser molt respectuosos amb 
l’ordre. Només es podrà deixar el material al pavelló quan l’organització 
n’autoritzi l’entrada. Si alguna comparsa incompleix aquesta norma, serà 
desqualificada de la passarel·la. 

A les 21.00 h al Pavelló del Casal, gran sopar de Carnaval

Menú adults: Canelons casolans de carn amb bolets i beixamel, Milfulls de vedella 
amb bolets i parmentier de patata regat amb reducció de Pedro Ximenez, Pastís 
Tiramisú, 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): Macarrons, escalopa amb patates, gelat i refresc. 
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 dimecres 3 de febrer.  
Places limitades.

A les 23.30 h arribarà el moment més esperat de la nit, la gran 
desfilada de disfresses a la passarel·la del Pavelló del Casal. 
A continuació, al mateix Pavelló, ball, música i disbauxa amb 
DJ MOYA. Els que vulguin una mica més de volum tindran un 
reservat al Patxanguero de la Sínia amb DJ SERGI MOLINA. 

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€ Hi haurà 
cadires.

Un cop el jurat, amb molt de criteri, hagi deliberat, es farà l’entre-
ga de premis. No us enfadeu, sou les comparses les que voteu! 
Us recordo que el jurat estarà format per un representant de cada 
comparsa, d’entre aquelles comparses que hagin assistit a un mí-
nim de tres reunions de la Comissió Cívica del Carnaval, sense 
tenir en compte l’última.

Diumenge 7 de febrer
CARNAVAL JÚNIOR

A les 18.00 h al Pavelló del Casal, espectacle infantil “Cuiners” a càrrec de 
la Companyia Plou i Fa Sol.

En acabar l’espectacle hi haurà xocolata desfeta amb coca pels més pe-
tits. Els grandets ja podeu venir berenadets i si en queda quan els menuts 
estiguin tips, ja us en donaré una mica. La coca és gentilesa de la Resi-
dència Jaume I. Hi haurà servei de bar, així que porteu quatre xavos que la 
festa s’ha de poder pagar!

Dimarts 9 de febrer
ENTERRAMENT DE SA MAJESTAT  

EL REI CARNESTOLTES
A les 18.00 h a la Residència Jaume I, desfilada infantil amb obsequi per 
tots els participants, i diploma per les 3 disfresses més votades.

Tot seguit, trista, desconsolada i fúnebre comitiva prèvia a l’enterrament 
de Sa Majestat el Carnestoltes.

C. Sant Vicenç de Paül, P. Cañellas, C. Mn. Ramon Muntanyola, Pl. de la Vila, C. 
Torres Jordi, Trav. de Poblet, C. Lluís Carulla, C. Sortetes, C. Sant Antoni, C. Sant 
Miquel i Pl. de l’Església.

A partir de les 19.30 h, escudella per tothom! Atenció: podran passar pri-
mer tots aquells que vinguin disfressats o vestits de vídua. Cal portar 

plat i cullera, i només una ració per persona, no sigueu farts!

A continuació, lectura del testament i les últimes volun-
tats de Sa Majestat el Carnestoltes 34è seguit de la meva 
pròpia crema de les despulles. Seguidament repartiment 

dels premis de la rua a càrrec del presentador i animador 
Ramon Caballol

A les 21.00 h, al Bar del Casal, Sopar de Comparses de “jo 
poso”. Cal portar plat, got, coberts i tovalló. El beure anirà 

a càrrec de la Comissió Cívica del Carnaval, i el postre, un 
any més serà gentilesa d’Especialitats Cobo.

Durant tot el cap de setmana i el dimarts de Carnaval es po-
dran comprar Ratolins comestibles i d’allò més dolços a Es-
pecialitats Cobo. Entre tots els Ratolins s’hi troben ocults tres 
“membres”, i aquells que els trobin seran obsequiats amb pos-
tres per 10 persones.

de l Espluga de Francol
34  Carnaval

L’Espluga de Francolí

L
la
r d

’infa
nts Municipal

Espluguins i espluguines, grans i petits, tímids i desvergonyits, 
prepareu disfresses, tractors i carrosses que vinc amb ganes de 
disbauxa, xerinola i les farem ben grosses!

Sí, ja ho sé! Enguany no us he deixat massa temps per pensar, 
entre Nadal, pessebres i fires us he fet córrer més que mai, 
però n’estic ben segur que amb molta imaginació i manya fa-
reu que el Carnaval espluguí llueixi i es faci sentir. I si als veïns 
els pica, doncs que es rasquin una mica!

Això sí, em teniu una mica preocupat. Amb tants calers que 
esteu fotent al Capuig i a la cosa dels Templers, a veure si hi 
acabarem fent passar la rua per aquells carrers. No us dic pas 
que no m’agradi, ja que com menys espai hi ha, més ens po-
dríem magrejar!

No sé quina és la vostra intenció de disfressa, però segur que 
l’haureu fet de pressa. Vosaltres sou gent ràpida i eficaç, no 
pas com els “manda más”. Tres mesos per formar un govern 
i ja veurem si acabaran l’hivern. La política actual és cosa de 
cabell, ja sigui tofa, cueta o serrell.

Aparqueu la mala llet, que enguany no fot ni fred. Si sortiu mig 
despilotats no us caldrà anar empitonats. Poseu-vos robes de 
tots colors que m’heu de rebre amb tots els honors! 

Ordeno i mano que durant el meu regnat esvereu tot el veïnat. 
Sortiu, bebeu, mengeu,  rieu, passeu-vos de frenada i cardeu, 
que després ve la Quaresma i ens deixa a tots sense esma. 

Sa Majestat el Carnestoltes 34è

C/ Molí de Guasch, 10 baixos 1a, 43440 L’Espluga de Francolí (Tarragona) · Tel. +34 977 870 702
C/ Rivera Sans, 5, 43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) · Tel. +34 977 270 886
C/ Trinxant, 52 E-2, 08026 Barcelona · Tel. +37 932 433 628

@blauadvisors www.facebook.com/blauadvisorswww.blauadvisors.com

C/ Pau Casals, 3 - 43400 Montblanc
Tel. 977 86 30 54 - www.dentalmontblanc.com 

C. Lluís Carulla, 36 - L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tel. 977 870 157 - calnicolau@wanadoo.es

COMISSIÓ CÍVICA DEL CARNAVAL 

DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

ORGANITZA: COL·LABOREN:

AMB EL SUPORT DE:

AJUNTAMENT
DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL

ESCOLA

MARTÍ 
POCH

PREMIS EN ESPÈCIES
SORTEJATS ENTRE ELS PARTICIPANTS 

DEL SOPAR DE COMPARSES

• Apartaments Rurals Ca La Pauleta
• Art Restaurant
• Fonda Ocell Francolí
• Restaurant El Gatim
• Restaurant Pizzeria Casa Nostra
• Simó de Palau
• Bar Els Caçadors
• Gas Garage
• Disco Xenon
• La Societat de Solivella
• Mototrek
• Celler VidBertus
• Servei d’Estètica i Teràpies Naturals Airun
• Centre d’estètica Blanca
• Agroconca
• Fassina Balanyà

• Supermercat BonÀrea
• Agustí i Paquita
• Calçats El Parell

Dijous 4 de febrer
DIJOUS GRAS

Els nens i nenes de l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme aniran a be-
renar. Els marrecs de la Llar al pati central de l’escola, els d’infantil al Parc 
del Rovelló i els de Primària s’arribaran al Camp de Futbol.

I els de l’escola Martí Poch també aniran a berenar. Els més petits ho faran 
al parc infantil al Parc del Rovelló i els més grandets, tot randant pels car-
rers de la vila, aniran fins al Parc Fluvial.

Com que les maduretes de la Formació Permanent ja no em volen ni veu-
re, alguna altra cosa hauré de fer oi? Doncs a les 19.00 h, a la Plaça de 
l’Església, faré la meva reial arribada, i espero trobar-vos-hi a tots i per 
rebre’m amb tots els honors.

Divendres 5 de febrer
CARNAVAL ESCOLAR

M’he de llevar ben aviat per anar a la Llar d’infants Municipal, primer, els 
més menuts em saludaran i a partir de les 10.45 h presidiré la rua perquè 
puguin lluir les disfresses que han creat amb molta cura.

Els del l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme, que hauran vingut or-
namentats de casa i els nens de la Llar de la mateixa escola que hauran 
confeccionat la seva decoració, un cop jo sigui entre ells, sortiran plegats 
de rua i acabarem a la pista poliesportiva per moure els nostres cossos a 
ritme de bona ballaruca.

I a les 12.30 h, a l’Institut Joan Amigó, amb el jovent local embogirem amb 
el seu Carnaval i el concurs de disfresses.

A les 15.45 h, després d’haver-me fotut un bon dinar, al Martí Poch seré 
present. Es veu que també m’han preparat una desfilada, però tots ben 
vigilats, no fos cas que s’escapés la mainada.

Dissabte 6 de febrer
LA RUA DE LES 1000 DISFRESSES 

I LA DESFILADA AL PAVELLÓ
A les 18 h concentració de comparses als carrers Priorat i Segarra.

A les 18.30 puntuals, perquè fot fred i no m’agrada esperar, iniciaré la 
rua, i agafeu forces que com cada any la fotrem llarga, i a veure si al final 
serà veritat allò del Carnestoltes, quinze voltes. I prepareu-vos per lluir 
especialment entre la Font de la Tendera i el Carreu Pau Casals on ens en-
cegaran tot aquell reguitzell de llums que a més d’un li fan tancar els ulls.

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 per la passarel·la de la nit: Fins el dimarts 2 de febrer a l’Ajuntament 
de 08.00 h a 14.30 h. El dijous 4 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. Els participants a la passarel·la de la nit també hauran d’haver entregat el muntatge 
musical directament per mail o bé en aquell mateix moment, d’una durada màxima 
de 3 minuts, reservar el seu “box” per material i agafar el confetti per la rua. Qui no 
entregui el muntatge musical a la data indicada, sortirà a la passarel·la cantant, ja que, 
sota cap concepte, s’acceptaran muntatges fora de termini.

En arribar a la Plaça Montserrat Canals, i mantenint l’ordre d’entrada, 
haurem d’aparcar les carrosses amb calma i tranquil·litat a l’interior de la 
plaça. Els més tafaners les podran contemplar, criticar i valorar.

Una estona després d’arribar a la plaça, i abans del sopar, les comparses 
podran deixar el material que hagin d’utilitzar a la desfilada al seu box del 
Pavelló del Casal. Els box són numerats i cal ser molt respectuosos amb 
l’ordre. Només es podrà deixar el material al pavelló quan l’organització 
n’autoritzi l’entrada. Si alguna comparsa incompleix aquesta norma, serà 
desqualificada de la passarel·la. 

A les 21.00 h al Pavelló del Casal, gran sopar de Carnaval

Menú adults: Canelons casolans de carn amb bolets i beixamel, Milfulls de vedella 
amb bolets i parmentier de patata regat amb reducció de Pedro Ximenez, Pastís 
Tiramisú, 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): Macarrons, escalopa amb patates, gelat i refresc. 
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 dimecres 3 de febrer.  
Places limitades.

A les 23.30 h arribarà el moment més esperat de la nit, la gran 
desfilada de disfresses a la passarel·la del Pavelló del Casal. 
A continuació, al mateix Pavelló, ball, música i disbauxa amb 
DJ MOYA. Els que vulguin una mica més de volum tindran un 
reservat al Patxanguero de la Sínia amb DJ SERGI MOLINA. 

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€ Hi haurà 
cadires.

Un cop el jurat, amb molt de criteri, hagi deliberat, es farà l’entre-
ga de premis. No us enfadeu, sou les comparses les que voteu! 
Us recordo que el jurat estarà format per un representant de cada 
comparsa, d’entre aquelles comparses que hagin assistit a un mí-
nim de tres reunions de la Comissió Cívica del Carnaval, sense 
tenir en compte l’última.

Diumenge 7 de febrer
CARNAVAL JÚNIOR

A les 18.00 h al Pavelló del Casal, espectacle infantil “Cuiners” a càrrec de 
la Companyia Plou i Fa Sol.

En acabar l’espectacle hi haurà xocolata desfeta amb coca pels més pe-
tits. Els grandets ja podeu venir berenadets i si en queda quan els menuts 
estiguin tips, ja us en donaré una mica. La coca és gentilesa de la Resi-
dència Jaume I. Hi haurà servei de bar, així que porteu quatre xavos que la 
festa s’ha de poder pagar!

Dimarts 9 de febrer
ENTERRAMENT DE SA MAJESTAT  

EL REI CARNESTOLTES
A les 18.00 h a la Residència Jaume I, desfilada infantil amb obsequi per 
tots els participants, i diploma per les 3 disfresses més votades.

Tot seguit, trista, desconsolada i fúnebre comitiva prèvia a l’enterrament 
de Sa Majestat el Carnestoltes.

C. Sant Vicenç de Paül, P. Cañellas, C. Mn. Ramon Muntanyola, Pl. de la Vila, C. 
Torres Jordi, Trav. de Poblet, C. Lluís Carulla, C. Sortetes, C. Sant Antoni, C. Sant 
Miquel i Pl. de l’Església.

A partir de les 19.30 h, escudella per tothom! Atenció: podran passar pri-
mer tots aquells que vinguin disfressats o vestits de vídua. Cal portar 

plat i cullera, i només una ració per persona, no sigueu farts!

A continuació, lectura del testament i les últimes volun-
tats de Sa Majestat el Carnestoltes 34è seguit de la meva 
pròpia crema de les despulles. Seguidament repartiment 

dels premis de la rua a càrrec del presentador i animador 
Ramon Caballol

A les 21.00 h, al Bar del Casal, Sopar de Comparses de “jo 
poso”. Cal portar plat, got, coberts i tovalló. El beure anirà 

a càrrec de la Comissió Cívica del Carnaval, i el postre, un 
any més serà gentilesa d’Especialitats Cobo.

Durant tot el cap de setmana i el dimarts de Carnaval es po-
dran comprar Ratolins comestibles i d’allò més dolços a Es-
pecialitats Cobo. Entre tots els Ratolins s’hi troben ocults tres 
“membres”, i aquells que els trobin seran obsequiats amb pos-
tres per 10 persones.

de l Espluga de Francol
34  Carnaval
Espluguins i espluguines, grans i petits, tímids i desvergonyits, 
prepareu disfresses, tractors i carrosses que vinc amb ganes de 
disbauxa, xerinola i les farem ben grosses!

Sí, ja ho sé! Enguany no us he deixat massa temps per pensar, 
entre Nadal, pessebres i fires us he fet córrer més que mai, 
però n’estic ben segur que amb molta imaginació i manya fa-
reu que el Carnaval espluguí llueixi i es faci sentir. I si als veïns 
els pica, doncs que es rasquin una mica!

Això sí, em teniu una mica preocupat. Amb tants calers que 
esteu fotent al Capuig i a la cosa dels Templers, a veure si hi 
acabarem fent passar la rua per aquells carrers. No us dic pas 
que no m’agradi, ja que com menys espai hi ha, més ens po-
dríem magrejar!

No sé quina és la vostra intenció de disfressa, però segur que 
l’haureu fet de pressa. Vosaltres sou gent ràpida i eficaç, no 
pas com els “manda más”. Tres mesos per formar un govern 
i ja veurem si acabaran l’hivern. La política actual és cosa de 
cabell, ja sigui tofa, cueta o serrell.

Aparqueu la mala llet, que enguany no fot ni fred. Si sortiu mig 
despilotats no us caldrà anar empitonats. Poseu-vos robes de 
tots colors que m’heu de rebre amb tots els honors! 

Ordeno i mano que durant el meu regnat esvereu tot el veïnat. 
Sortiu, bebeu, mengeu,  rieu, passeu-vos de frenada i cardeu, 
que després ve la Quaresma i ens deixa a tots sense esma. 

Sa Majestat el Carnestoltes 34è

C/ Molí de Guasch, 10 baixos 1a, 43440 L’Espluga de Francolí (Tarragona) · Tel. +34 977 870 702
C/ Rivera Sans, 5, 43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) · Tel. +34 977 270 886
C/ Trinxant, 52 E-2, 08026 Barcelona · Tel. +37 932 433 628
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COMISSIÓ CÍVICA DEL CARNAVAL 

DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

ORGANITZA: COL·LABOREN:

AMB EL SUPORT DE:

AJUNTAMENT
DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL

ESCOLA

MARTÍ 
POCH

PREMIS EN ESPÈCIES
SORTEJATS ENTRE ELS PARTICIPANTS 

DEL SOPAR DE COMPARSES

• Apartaments Rurals Ca La Pauleta
• Art Restaurant
• Fonda Ocell Francolí
• Restaurant El Gatim
• Restaurant Pizzeria Casa Nostra
• Simó de Palau
• Bar Els Caçadors
• Gas Garage
• Disco Xenon
• La Societat de Solivella
• Mototrek
• Celler VidBertus
• Servei d’Estètica i Teràpies Naturals Airun
• Centre d’estètica Blanca
• Agroconca
• Fassina Balanyà

• Supermercat BonÀrea
• Agustí i Paquita
• Calçats El Parell

Dijous 4 de febrer
DIJOUS GRAS

Els nens i nenes de l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme aniran a be-
renar. Els marrecs de la Llar al pati central de l’escola, els d’infantil al Parc 
del Rovelló i els de Primària s’arribaran al Camp de Futbol.

I els de l’escola Martí Poch també aniran a berenar. Els més petits ho faran 
al parc infantil al Parc del Rovelló i els més grandets, tot randant pels car-
rers de la vila, aniran fins al Parc Fluvial.

Com que les maduretes de la Formació Permanent ja no em volen ni veu-
re, alguna altra cosa hauré de fer oi? Doncs a les 19.00 h, a la Plaça de 
l’Església, faré la meva reial arribada, i espero trobar-vos-hi a tots i per 
rebre’m amb tots els honors.

Divendres 5 de febrer
CARNAVAL ESCOLAR

M’he de llevar ben aviat per anar a la Llar d’infants Municipal, primer, els 
més menuts em saludaran i a partir de les 10.45 h presidiré la rua perquè 
puguin lluir les disfresses que han creat amb molta cura.

Els del l’escola Vedruna Mare de Déu del Carme, que hauran vingut or-
namentats de casa i els nens de la Llar de la mateixa escola que hauran 
confeccionat la seva decoració, un cop jo sigui entre ells, sortiran plegats 
de rua i acabarem a la pista poliesportiva per moure els nostres cossos a 
ritme de bona ballaruca.

I a les 12.30 h, a l’Institut Joan Amigó, amb el jovent local embogirem amb 
el seu Carnaval i el concurs de disfresses.

A les 15.45 h, després d’haver-me fotut un bon dinar, al Martí Poch seré 
present. Es veu que també m’han preparat una desfilada, però tots ben 
vigilats, no fos cas que s’escapés la mainada.

Dissabte 6 de febrer
LA RUA DE LES 1000 DISFRESSES 

I LA DESFILADA AL PAVELLÓ
A les 18 h concentració de comparses als carrers Priorat i Segarra.

A les 18.30 puntuals, perquè fot fred i no m’agrada esperar, iniciaré la 
rua, i agafeu forces que com cada any la fotrem llarga, i a veure si al final 
serà veritat allò del Carnestoltes, quinze voltes. I prepareu-vos per lluir 
especialment entre la Font de la Tendera i el Carreu Pau Casals on ens en-
cegaran tot aquell reguitzell de llums que a més d’un li fan tancar els ulls.

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 per la passarel·la de la nit: Fins el dimarts 2 de febrer a l’Ajuntament 
de 08.00 h a 14.30 h. El dijous 4 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. Els participants a la passarel·la de la nit també hauran d’haver entregat el muntatge 
musical directament per mail o bé en aquell mateix moment, d’una durada màxima 
de 3 minuts, reservar el seu “box” per material i agafar el confetti per la rua. Qui no 
entregui el muntatge musical a la data indicada, sortirà a la passarel·la cantant, ja que, 
sota cap concepte, s’acceptaran muntatges fora de termini.

En arribar a la Plaça Montserrat Canals, i mantenint l’ordre d’entrada, 
haurem d’aparcar les carrosses amb calma i tranquil·litat a l’interior de la 
plaça. Els més tafaners les podran contemplar, criticar i valorar.

Una estona després d’arribar a la plaça, i abans del sopar, les comparses 
podran deixar el material que hagin d’utilitzar a la desfilada al seu box del 
Pavelló del Casal. Els box són numerats i cal ser molt respectuosos amb 
l’ordre. Només es podrà deixar el material al pavelló quan l’organització 
n’autoritzi l’entrada. Si alguna comparsa incompleix aquesta norma, serà 
desqualificada de la passarel·la. 

A les 21.00 h al Pavelló del Casal, gran sopar de Carnaval

Menú adults: Canelons casolans de carn amb bolets i beixamel, Milfulls de vedella 
amb bolets i parmentier de patata regat amb reducció de Pedro Ximenez, Pastís 
Tiramisú, 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): Macarrons, escalopa amb patates, gelat i refresc. 
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 dimecres 3 de febrer.  
Places limitades.

A les 23.30 h arribarà el moment més esperat de la nit, la gran 
desfilada de disfresses a la passarel·la del Pavelló del Casal. 
A continuació, al mateix Pavelló, ball, música i disbauxa amb 
DJ MOYA. Els que vulguin una mica més de volum tindran un 
reservat al Patxanguero de la Sínia amb DJ SERGI MOLINA. 

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€ Hi haurà 
cadires.

Un cop el jurat, amb molt de criteri, hagi deliberat, es farà l’entre-
ga de premis. No us enfadeu, sou les comparses les que voteu! 
Us recordo que el jurat estarà format per un representant de cada 
comparsa, d’entre aquelles comparses que hagin assistit a un mí-
nim de tres reunions de la Comissió Cívica del Carnaval, sense 
tenir en compte l’última.

Diumenge 7 de febrer
CARNAVAL JÚNIOR

A les 18.00 h al Pavelló del Casal, espectacle infantil “Cuiners” a càrrec de 
la Companyia Plou i Fa Sol.

En acabar l’espectacle hi haurà xocolata desfeta amb coca pels més pe-
tits. Els grandets ja podeu venir berenadets i si en queda quan els menuts 
estiguin tips, ja us en donaré una mica. La coca és gentilesa de la Resi-
dència Jaume I. Hi haurà servei de bar, així que porteu quatre xavos que la 
festa s’ha de poder pagar!

Dimarts 9 de febrer
ENTERRAMENT DE SA MAJESTAT  

EL REI CARNESTOLTES
A les 18.00 h a la Residència Jaume I, desfilada infantil amb obsequi per 
tots els participants, i diploma per les 3 disfresses més votades.

Tot seguit, trista, desconsolada i fúnebre comitiva prèvia a l’enterrament 
de Sa Majestat el Carnestoltes.

C. Sant Vicenç de Paül, P. Cañellas, C. Mn. Ramon Muntanyola, Pl. de la Vila, C. 
Torres Jordi, Trav. de Poblet, C. Lluís Carulla, C. Sortetes, C. Sant Antoni, C. Sant 
Miquel i Pl. de l’Església.

A partir de les 19.30 h, escudella per tothom! Atenció: podran passar pri-
mer tots aquells que vinguin disfressats o vestits de vídua. Cal portar 

plat i cullera, i només una ració per persona, no sigueu farts!

A continuació, lectura del testament i les últimes volun-
tats de Sa Majestat el Carnestoltes 34è seguit de la meva 
pròpia crema de les despulles. Seguidament repartiment 

dels premis de la rua a càrrec del presentador i animador 
Ramon Caballol

A les 21.00 h, al Bar del Casal, Sopar de Comparses de “jo 
poso”. Cal portar plat, got, coberts i tovalló. El beure anirà 

a càrrec de la Comissió Cívica del Carnaval, i el postre, un 
any més serà gentilesa d’Especialitats Cobo.

Durant tot el cap de setmana i el dimarts de Carnaval es po-
dran comprar Ratolins comestibles i d’allò més dolços a Es-
pecialitats Cobo. Entre tots els Ratolins s’hi troben ocults tres 
“membres”, i aquells que els trobin seran obsequiats amb pos-
tres per 10 persones.

de l Espluga de Francol
34  Carnaval
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