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JA TORNEM A TENIR
EL CARNAVAL AQUÍ!
Aquest any, el Carnaval de Sitges tornarà a semblar-se una mica més, al que totes i tots coneixíem abans que arribés
aquesta pandèmia, que volem que marxi i ens deixi d’una vegada per totes poder celebrar les nostres festes com cal.
Ara, quan estic escrivint aquesta salutació, m’envaeixen diferents sentiments, d’il·lusió i d’optimisme. D’il·lusió per
poder fer un Carnaval digne, a l’alçada del que ens mereixem, i que les Sitgetanes i Sitgetans, el podem gaudir d’una
manera plena i especial. D’optimisme, perquè, ja és hora que les coses vagin millor, i que no ens tallin les ales a l’hora
d’organitzar els nostres actes més tradicionals i festius. Tot i així, hem de ser conscients que encara estem en un
moment difícil de pandèmia, i hem de posar de la nostra part, i ser responsables, per tal que podem tirar endavant tot
el s’ha programat per part de la Comissió, Ajuntament i Entitats.
Serà un Carnaval segur que també es al carrer, on esperem que les sitgetanes i els sitgetans demostrin, una vegada
més, l’amor i el respecte que senten per les festes i les tradicions locals.
Tornarem a veure els nostres personatges, Sa Majestat Carnestoltes i la Reina.
Si no hi ha cap contratemps, tornarem a presenciar l’Arribo i la presentació de la Reina. Els encarregats de treure
els personatges al carrer són les Entitats centenàries del municipi, la Societat Recreativa El Retiro, i el Casino Prado
Suburense.
Voldria, com sempre faig, i aquesta vegada no serà menys, agrair l’esforç i el treball de la Comissió, les Entitats, les
seves colles, el sector comercial i de la restauració, i de tantes sitgetanes i sitgetans per la seva implicació i perquè,
una vegada darrera l’altre, demostren que el Carnaval de Sitges és viu i que aconseguirà, del dia 24 de febrer al 2 de
març, portar l’alegria i la disbauxa als nostres carrers, a les nostres cases i a tot allà on calgui, perquè aquests 7 dies,
tothom sigui feliç, que ho necessitem, i molt!
Com deia al principi, el Carnaval de Sitges aquest any s’aproparà a la normalitat, i hem de ser nosaltres els qui el gaudim amb amigues, amics i amb qui
vulgueu, però sempre sent responsables i deixant el nom de Sitges el més
amunt possible.
No dubto pas que serà així.
Bon Carnaval!

DAVID MARTÍNEZ LLUÍS
Regidor de Tradicions i Festes
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ARA SÍ, ARA NO...
ARA, CARNAVAL!
Com deia en Georgie Dann, Carnavaaal Febreroo!, i un any més, hi tornem a ser!
Un any ple de dubtes, d’aturar màquines, d’activar-les, d’onades, variants, canvis d’horaris... però finalment podem
dir que a Sitges celebrem el Carnaval.
No ens queda una altra que saber conviure amb tots els canvis de restriccions i especulant com serà el Carnaval 2022,
i com se sol dir, l’esperança és l’últim que es perd. Qui sap? Us imagineu ballant tots junts, sense mascaretes, lluint les
disfresses sense distàncies a la rua? El que s’ha convertit en costum aquests dos últims anys, esperem que ho deixi
de ser aquest Dijous Gras. I si no, que s’hi assembli el màxim possible!
Enguany toca tornar a treure roba, guarniments i accessoris de l’armari i sortir al carrer al més pur estil Carnaval
sitgetà, on tothom, dels més grans als més petits, hi té cabuda perquè és una de les festes més esperades de la nostra
vila i fa despertar somriures, alegria i disbauxa.
És per això que us convido a participar i gaudir d’aquesta setmana tan plena d’activitats i a impregnar de colors els
carrers de la vila, sempre amb cura, precaució i respecte, però sense perdre l’esperit Carnavaler.
En nom de la Comissió, us desitjem un bon Carnaval!

NÚRIA ESCARP
Presidenta del Carnaval de Sitges
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CARNACOVID!
Qui anava a dir que el Dimecres de Cendra de l’any
2020, seria l’última gran festa que els sitgetans
podríem gaudir en total normalitat.
Que lluny ens queda aquell Carnaval de multituds,
de grans xatonades, de rues al carrer, d’abraçades,
petons i cerveses... El que ha passat entre mig, no cal
explicar res.
Esborrant l’any 2021 del calendari festiu de tots
nosaltres, arriba 2022, i amb ell, per fi, tornarà el
Carnaval.
Un Carnaval especial per als retiristes, ja que, tot i amb
una mica de retard, podrem celebrar el 150 aniversari
de l’entitat com a grans Carnavalers que som.
I què millor que fer-ho amb la preparació del protagonista de la festa, Sa Majestat Carnestoltes!
No serà com tots recordem, ja que moltes coses han canviat en aquest dos anys, i molta gent ens ha deixat... Gabi,
Toni i Furro, us trobem molt a faltar!
Amb alguna que altra restricció, però amb la il·lusió de la primera vegada, gaudirem de l’Arribo, de les xatonades, dels
balls i les rues. En definitiva, del CAR-NA-VAL!

Des de la Societat Recreativa El Retiro,
us volem desitjar un molt bon Carnaval 2022!
Visca el Carnaval i visca el Retiro.

JORDI ANDREU
Societat Recreativa el Retiro
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GANES DE CARNAVAL!
El 2020 just acabat el Carnaval el món patia l’esclat de la pandèmia més cruel de l’època moderna, la Covid-19, un
fet que ens ha canviat a totes la vida i que arribat el 2022, lluny d’haver-se allunyat, tal com semblava als darreres
mesos, encara continua molt present.
A hores d’ara, a poques setmanes d’encetar un nou Carnaval, encara no sabem com podrem gaudir-ne.
Molts son els Carnavals d’arreu que s’estan anul·lant o ajornant.
Sembla ser que aquesta darrera opció a Sitges no es contempla.
Des del Prado fa molts mesos que hi treballem i de ben segur que tot ho tindrem a punt.
Ens adaptarem als nous requeriments, sens dubte, com fem sempre,
però no deixarem de celebrar i viure el que és una de les festes
grans de Sitges
Així, tindrem Carrusel, segur! Xatonades, també! Cursa de Llits? I
tant! Rues i reines, sens dubte! I no una reina, sinó dues: la Reina
Infantil i la Reina del Carnaval de Sitges.
Com al Prado, les altres entitats, les colles, els col·laboradors, els personatges (que ja portaran dos carnavals esperant) i totes i tots els que vivim
el Carnaval amb tota la seva intensitat, patim per no tenir respostes, per
no saber què passarà.
Però aquest any sí, necessitem tots plegats com a societat poder gaudir,
ballar, riure, en definitiva tornar a viure, per esvair les ombres que massa
temps ens han acompanyat.
No tirem en un sac foradat tot l’esforç i la il·lusió dipositada
en aquest Carnaval.

Reinventem-nos un cop més i encomanem-nos
al Rei i la Reina del Carnaval, ells que tot ho saben
i tot ho poden.
Bon Carnaval sitgetanes i sitgetans!

COMISSIÓ DEL CARNAVAL
DEL CASINO PRADO
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TORNEM AL CARRER,
TORNA EL CARNAVAL!
Després de dos anys tornem a sortir al carrer i ho fem
amb il·lusió i ganes de gresca.
Tornem amb ganes de passar-ho bé i fer gaudir a la gent!
Aquest any, l’Agrupació dels independents del Carnaval
de Sitges treu 7 carrosses i que inclouen, formant per
primera vegada part de l’entitat, al Club Natació Sitges
i a la colla de les Cases Noves. D’altra banda, aquest
Carnaval trobarem a faltar a la colla Garraf.G que a causa
de la pandèmia no podrà formar part d’aquest Carnaval.
Ens agradaria enviar tot el nostre suport a la colla i
esperem amb il·lusió que tornin l’any vinent.
No han estat uns anys fàcils per a ningú, la pandèmia
ens ha canviat la manera de viure i ens ha obligat a
adaptar-nos a noves formes de gaudir de les nostres
festes i tradicions. Després de molt temps, el Carnaval
de Sitges torna a sortir als carrers portant, entre altres
coses, l’esperança que les coses estan tornant poc a
poc a la normalitat. Encara que no hem d’oblidar que la
pandèmia no ha acabat i hem de fer les coses amb seny
respectant les restriccions i les mesures sanitàries.

Finalment, volem agrair-li a tot al voluntariat que fa
possible que fan possible el nostre Carnaval i molt
especialment als tractoristes, que fan un treball
imprescindible i sense els quals no seríem capaços de
fer les rues.
Passem-ho bé i gaudim! Però això sí,
amb prudència…
Bon Carnaval!

OTILIA BLANCO
Agrupació d’Independents
del Carnaval de Sitges

5È CONCURS
DE BALCONS
FAÇANES I
FINESTRES DE
CARNAVAL

CARNAVAL
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DEL 23 DE FEBRER AL 3 DE MARÇ
INSCRIPCIONS I BASES AL CODI QR
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DILEMES
I ALEGRIES
La imatge del Carnaval de Sitges 2022 ha estat encomanada
a l’artista sitgetà Edgar Duch Miret.
Ell s’ha encarregat de l’elaboració de l’obra plàstica i del
disseny del cartell del Carnaval d’enguany. És un entusiasta
de l’experimentació artística a través de la seva obra la Cal·ligrafia Volumètrica. El seu estil és seriós, solemne i, fins i tot,
melancòlic, per tant, la creació del cartell ha representat un
repte per l’Edgar en haver de transmetre la disbauxa i alegria
del Carnaval.
L’Edgar Duch estava il·lusionat, després de saber que seria
l’encarregat del cartell, i es va posar a pintar de seguida. Va
aturar els quadres que tenia en marxa i va centrar-se a pintar
estructures trencades en blocs, peces en expansió repletes de
cal·ligrafia, estil en el què se centra actualment.
Amant del Carnaval de Sitges, l’artista interpreta els blocs de la seva obra com les persones que tenen ganes de sortir
de casa i dels confinaments per celebrar, brindar i fer festa. Aquests motius tenen color i per això és una peça amb
tonalitats vives que tenen ganes d’expandir-se i de donar ritme a aquest temps alegre i divertit. La peça original és un
quadre pintat sobre un llenç de dimensions 120x90.
La intenció de transmetre l’ambient festiu que es respira a Sitges durant el Carnaval es fa a partir d’un personatge
alegre, somrient i còmode, assegut a un dels blocs que s’uneixen entre si per una mateixa causa: compartir el poble
de Sitges per celebrar la vida.

EDGAR DUCH MIRET (1997) és dissenyador gràfic i artista.
Es va graduar en disseny gràfic a EINA (Barcelona) i ara es
dedica a la docència en l’àmbit artístic i a l’expressió artística a
través de la cal·ligrafia.
L’any 2018, va començar a experimentar amb els volums que li
van portar al que és el seu projecte artístic. Jugar amb diferents
mides de pinzell i espais entre lletres va concloure en el desenvolupament d’un projecte personal, la Cal·ligrafia Volumètrica.
Actualment, treballa amb pintures i parets, digitals, entre altres
tècniques.

CARNAVAL
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EL CARNAVAL
DEL RETROBAMENT
Qui ens havia de dir que, després de xalar com nens

La colla Maracuyà, fundada el 2005 i integrant indiscu-

petits, cantar fins a perdre la veu i ballar fins a caure

tible del Carnaval de Sitges des d’aleshores, es caracte-

rodons durant el passat Carnaval del 2020, acabaria

ritza per les seves disfresses d’estil fantasiós i elegant

passant tot el que ha passat.

i per les seves coreografies originals que captiven al
públic de les rues de la Disbauxa i l’Extermini. La colla,

El 2020, enmig de les incerteses que la pandèmia ens

formada exclusivament per dones, va ser l’encarregada

va portar, vam agafar la responsabilitat que ens va

de donar vida a la Reina del Carnaval del 2010 comme-

demanar la Regidoria de Tradicions i Festes d’organitzar

morant així el cinquè aniversari de la seva fundació.

el personatge de la Reina, tenint clar que probablement
no podríem sortir al carrer, com així va ser.

Tot i haver experimentat diferents canvis en el sí de
l’organització, l’essència de Maracuyà s’ha mantingut

Però ja sabeu que al Prado ens agraden els reptes, i

intacta al llarg dels anys. Apostem per un model de colla

per a nosaltres el Carnaval és molt més que la rua, és

que va més enllà de la celebració del Carnaval, ja que els

una setmana sencera plena d’actes que van des de la

vincles que es creen al llarg dels mesos de preparació,

presentació de la Reina Infantil, passant pel Carrusel, la

acostumen a perdurar tota la vida.

cursa de llits, la festa infantil i per descomptat les rues.
Un equip amb un engranatge potent que ens fa poder

Així que Casino Prado & Maracuyà us presentem la

organitzar tants actes.

Reina del Retrobament.

I el personatge de la Reina torna a ser una gran feina

Us assegurem que tindrem una Reina que ens farà vibrar.

d’equip com entitat. Un projecte engrescador que per

Una Reina del Carnaval poderosa i una Reina Infantil que

molt que l’haguem organitzat tantes i tantes vegades no

l’acompanyarà, a la seva alçada.

deixa d’il·lusionar-nos.
L’encarnació del poder de la Dona del segle XXI. Sortim
Estarem molt ben acompanyats per la Colla Maracuyà

al carrer, ballem, riem i tornem-nos a emmirallar en la

i per la colla de la Reina Infantil. Tot i que podríem

màgia del Carnaval, que és eterna i gaudim del nostre

estar-ho per qualsevol de les colles del Prado, totes són

enyorat Carnaval.

importants per nosaltres i de totes n’estem orgullosos.
Hi ha raons que ens han fet decidir, però que ara no

Visca la Reina, visca el Prado i bon Carnaval a tothom!

desvetllarem, és clar.
COMISSIÓ REINA DEL CARNAVAL 2022
Casino Prado Suburense & Colla Maracuyà
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EL CARNAVAL
DE LES MASCARETES
En aquests dies de Carnaval, des de sempre, a la

Quan encara totes les pells estaven tibants, arribat

gent ens ha agradat amagar la nostra identitat, per a

Carnaval ho féiem al revés, buscàvem una careta que

mostrar-ne una altra que poc té a veure amb la pròpia

mostrés un envelliment exagerat amb la finalitat que

personalitat. Aquesta transformació és el que dóna

ningú ens reconegués, com més lletjos ens vèiem, més

sentit a la festa de Carnestoltes.

gaudíem d’observar com la gent ens mirava amb cara de
sorpresa. I davant aquest impacte s’esqueia la pregunta

Hi ha qui amb quatre draps té l’habilitat de fer una

que era la més formulada durant tots aquests dies:

disfressa, però el que és més compromès per a que no

“Que me conoces?”.

et coneguin, és la cara. I així s’ha de recórrer a la careta
per tal d’amagar aquesta part del cos tan personalitzada.

Aquest era el Carnaval de quan anàvem tapats, en el

Perquè, tot i que hi pot haver unes certes semblances

qual es tractava no només de tapar-nos la cara, sinó

amb altres,

de

la cara i la fisonomia

de cadascú són

disfressar-nos amb la caracterització que més

úniques. El pas dels anys és també l’únic que és capaç

s’esqueia amb la temàtica escollida i que permetés no

d’obrar-hi canvis, sobretot en la textura de la pell, que és

ser reconegut. D’aquí també la implicació que aportava

quan apareixen les arrugues i que ara la cirurgia permet

la mascareta.

estirar fins que aquesta quasi s’esberla.

CARNAVAL
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Quan ens vam destapar, tapar-nos només la cara

En les vigílies del Carnaval 2020, poc ens imaginàvem

tampoc no tenia massa sentit i fins i tot es preferia que

que quan s’acabaria hauríem de portar la mascareta.

ens reconeguessin. Sobretot, hi tenen interès les noies

Amb ella sovint coincidim amb persones que, havent

i les senyores, degut a la pinzellada de coqueteria que

viscut aquells Carnavals, et sorprenen amb aquell

les caracteritza. Fins el punt que la genuïna pregunta

clàssic: “Que me conoces?”.

s’ha canviat per una altra amb un sentit completament
a la inversa “Què em vas conèixer?”. Amb el desig que la

Imaginem-nos que ens poguéssim treure aquesta

resposta sigui afirmativa, que és quan s’escau l’afegitó:

mascareta per Carnaval, seria com despullar-lo

“sí, sí, feies molt goig”. En un Carnaval més de lluïment

del seu protagonisme. Però sobretot tornaríem a

que no pas satíric, ser reconegut ens agrada més que

ser nosaltres mateixos. Ha d’arribar el dia que ho

no et conegui ningú.

aconseguim i llavors podrem celebrar el Carnaval com
els de sempre i amb la mascareta només reservada

Fins i tot les noves tecnologies aposten per reconèixer

pels qui es vulguin disfressar i no ser reconeguts.

la cara, quan es tracta de desbloquejar els aparells. Si
portem la mascareta ni el mòbil, que sempre va amb
nosaltres, no et reconeix. Aquest sistema provocarà
que quan quedem arrugats l’aparell no reaccionarà,
davant la frustació de l’usuari que, si per Carnaval no
t’agradava que et coneguessin, arribat aquest punt de
l’existència les persones aspirem a que els anys no
desmereixin les parts més visibles. Que ningú no et
pugui dir: “perdona, però no t’he conegut”, que. Que
era el que tant desitjàvem per Carnaval.

JOAN YLL MARTÍNEZ
Cronista Oficial de la Vila
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LA VELLA QUARESMA
LA SACA, Sitgetana de Cultura i Animació, entitat dedicada a la cultura popular, va decidir treballar el personatge
de la Sra. Quaresma per iniciar de forma lúdica l’espai de “seriositat” que succeeix al temps de Carnaval.
El personatge es va estrenar l’any 2003 de la mà d’Ester Comas i en aquella ocasió, va arribar al Passeig de la Ribera
dalt d’un carruatge de cavalls acompanyat per un grup musical de ministres.

El vestit del personatge és un disseny de Cristina López,
guanyadora del concurs de vestuari que es va convocar
amb la finalitat de fer més participatiu el personatge.
Actualment podem gaudir d’una Quaresma integrada al
Carnaval de Sitges que va acompanyada per la seva cort,
els Set Pecats Capitals, els esquelets que simbolitzen la
mort del Carnaval i dels seus personatges i les Vídues
Negres.
Podem gaudir d’un satíric Manifest de la Verdura, escrit per
en Xavier Canals i dels bunyols de vent que es reparteixen
en acabar la seva lectura.

CARNAVAL
SITGES 2022
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ELS ESTEREOTIPS
D’UNA REINA
Els estereotips de la Reina Infantil en són uns quants: estar prima, ser guapa, ballar bé, ser una noia, viure a Sitges, i
finalment, parlar bé. Per ser Reina Infantil del Carnaval de Sitges has de passar per davant un jurat on valoraran molt
els estereotips.
Què més crec que podria valorar el jurat? La meva opinió és que el jurat hauria de donar més importància a que
una reina tingui una actitud de gresca, que sàpiga estar dalt d’un escenari i sobre d’una carrossa. També ha de saber
parlar amb un micro davant de molta gent i animar als sitgetans i sitgetanes a participar d’aquesta festa tan especial,
i sobretot ha de saber tractar amb el públic.
Després d’haver estat Reina Infantil l’any 2020, vull fer arribar el missatge que la personalitat d’una reina i la seva
actitud és més important que els estereotips físics.

Representar aquest personatge durant la rua
no és només una cara bonica, el meu record és
estar amb una energia i amb moltes ganes de
ballar. A més a més, el personatge va més enllà
dels moments sobre de la carrossa.
També crec que és important que una reina
sàpiga el que representa i quina entitat porta
al darrera. Què representa? És un personatge
que el seu objectiu principal és celebrar la festa
del Carnaval, i animar a la gent a gaudir de la
música, del ball, de les rues i de les diferents
activitats que organitzen les entitats i la
comissió municipal del Carnaval. Aquest personatge des dels seus inicis ha estat representat
per una nena, una noia o bé una dona, ara bé,
ha de ser sempre així? Estem preparats per
viure un Carnaval amb una reina representada
per un nen, un noi o un home? Això també
són estereotips físics? No és fàcil trobar una
resposta, però generacions com la meva, o les
que vindran, comencem a posar sobre la taula
aquestes preguntes.

CARNAVAL
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Finalment, és important que una Reina conegui en què significa estar dins d’una entitat Carnavalera, i més encara
la que organitza la seva figura: el Casino Prado Suburense. És una entitat que tot l’any està activa, no solament per
Carnaval. La meva experiència sent Reina Infantil fa dos anys va ser més especial gràcies a aquest sentiment cap a
l’entitat. Tinc aquest sentiment perquè des de petita ha estat com la meva segona casa, ja que tinc un vincle molt
gran gràcies a l’Esplai de dansa Casino Prado, als pastorets per Nadal i altres actes o espectacles culturals en què hi
he participat o he anat com a espectadora. Ser Reina Infantil es una experiència més de tot el que he fet i vull fer com
a pradista i ha estat inoblidable, i sóc conscient que no tothom tindrà aquesta oportunitat.

Per últim vull agrair la feina feta per totes
aquelles persones que fan possible el
Carnaval.
I visca el Prado!
I visca el Carnaval de Sitges!

JÚLIA JIMÉNEZ RUBI
Reina Infantil, 2020
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UNA HISTÒRIA D’AMOR
Com hauria l’entitat en actiu més antiga de Sitges

L’entitat, en rebre l’encàrrec d’organitzar Sa Majestat,

preparar el personatge de Sa Majestat Carnestoltes

va considerar que havia de ser un projecte compartit,

2022? Per tots i totes és sabut que el personatge de Sa

divers, que assumís la pluralitat Carnavalera de la

Majestat està molt lligat a l’entitat retirista. Serà pels

centenària entitat. I tant és així que avui ens trobem

molts anys que les seves colles l’han organitzat. Serà

sota l’empara d’un projecte amb desenes de persones

pel respecte que se li té. Serà pels tants retiristes de cor

vingudes de diferents entorns, de diferent edat, de

que l’han fet corpori. Serà pel proselitisme que provoca

diferent manera de veure i viure el Carnaval. Però junts i

la seva figura al casinet de baix...

alineats en un mateix propòsit: fer d’aquest personatge
una ànima digna del què representa, això és, els 150

Per a El retiro ha estat tot un repte i un honor organit-

anys de vida d’El Retiro, entitat referent del Carnaval

zar-lo enguany. Un repte perquè mai és fàcil desen-

de Sitges i de més enllà.

volupar un projecte d’aquesta magnitud i més quan la
Covid ens ho ha posat tot tan difícil. I un honor perquè,

L’organització, amb carrossaires i comparsers i recolzats

malgrat tot, El Retiro és molt afortunat en la quantia de

per la Junta de la casa, hem creat una proposta ambiciosa.

persones que estimen, senten i viuen el Carnaval i el

Primer, perquè El Retiro no sap treballar d’una altra

Carnestoltes entre els glòbuls vermells de la seva sang.

manera pel que fa a Carnaval. Segon, perquè ens ho

Gent amb experiència, criteri i il·lusió que han permès

mereixem: el Carnaval 2021 va caure per la pandèmia i

que en un món entristit s’hi trobessin oasis de rialla,

hi ha hagut, i estem arrossegant, moments molt grisos.

escalfor i gresca.

Toca color. Toca festa. Toca cultura. Toca tradició. Toca
Lira. I tercer, perquè volem col·laborar per tal que una
entitat sitgetana que tant ha fet per vertebrar Sitges
pugui celebrar orgullosa als seus 150 anys d’existència.
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A Sa Majestat l’acompanyaran els diferents Carnavals de l’entitat... Com? Qui? Amb què? Doncs tocarà esperar...
Com si haguéssim fet una analítica al Carnaval retirista hem extret diferents essències Carnavaleres. Diferents móns
d’entendre i sentir el Carnaval. La seva conjugació portarà més d’una sorpresa, diversió i qui sap si cap ensurt...

Els que som Carnavalers i Carnavaleres sabem que des que podem recordar-ho no podem distingir el terme Carnaval
del d’El Retiro i que, per poc que parlem d’El Retiro en tres paraules arribem al Carnaval. És una història compartida. És
una relació gairebé genètica. És, podríem dir, una història d’amor. I com totes les grans històries d’amor, ha passat per tot
tipus de circumstàncies. Però les ha superat i encara, ferm, l’esdevenidor.
Amics i amigues, torna el Carnaval i torna Sa Majestat. Us volem al carrer. Us volem festius. Us volem feliços. Ens hem
trencat les banyes i ens mantindrem a màxims per aconseguir-ho. Prepareu-vos perquè torna el Rei dels Carcamals i
vol tots els seus súbdits i súbdites a punt per complir el seu esbojarrat mandat.

Que visqui Sa Majestat. Que visqui el Carnaval. Que visqui El Retiro i que visqui Sitges!

SA MAJESTAT CARNESTOLTES I SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO
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DEL CARNAVAL
DE SITGES 2022
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PRESENTACIO
DE LA CANCO
DE LA REINA DEL CARNAVAL 2022

DISSABTE, 12 DE FEBRER
12 H · JARDINS DEL PRADO
ORGANITZEN:

COL·LABOREN:
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DIVENDRES 4 DE FEBRER
19 H UN CARNAVAL AMB HISTÒRIA

Col·loqui / Xerrada sobre els antecedents i evolució del Carnaval.
Amb els historiadors locals Miquel Marzal, Jordi Milà i Xavier Miret, i les aportacions del periodista Joan
Ignasi Gómez, sobre les semblances i discrepàncies amb el Carnaval vilanoví.
Moderat (és un dir) pel “Críptic” Jordi Cubillos.
LLOC: SALA D’ACTES DE LA SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO
ORGANITZA: SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO

DISSABTE 5 DE FEBRER
12 H ELECCIÓ DE LA REINA INFANTIL DEL CARNAVAL

LLOC: SALA ACTES JOFRE VILÀ
ENTRADA RESTRINGIDA PER INVITACIÓ
ORGANITZA: CASINO PRADO SUBURENSE
COL·LABORA: COLLA REINA INFANTIL DEL CARNAVAL & ESPLAI DE DANSA CASINO PRADO

19 H EL CARNAVAL NO SÓN (NOMÉS) LES RUES

Debat sobre la diversitat i riquesa d’actes Carnavalers, més enllà de les rues, i la seva projecció externa.
Amb Jordi Andreu, de la Societat Recreativa El Retiro; Isaac Bielsa, del Casino Prado Suburense; Brandon
Jones, de Colors Sitges Link.
Dirigirà el debat i interpel·larà els ponents el periodista, Sergi Molina.
LLOC: CASINO PRADO SUBURENSE
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DISSABTE 12 DE FEBRER
11 H PRESENTACIÓ DEL CARTELL I EL PROGRAMA DEL CARNAVAL DE SITGES 2022
Acte de presentació del cartell i programa del Carnaval amb la presència de Telefot i l’actuació de Lucrecia.
ENTRADA GRATUÏTA. AFORAMENT LIMITAT.
LLOC: CASINO PRADO SUBURENSE
ORGANITZA: COMISSIÓ DEL CARNAVAL DE SITGES

12 H PRESENTACIÓ DE LA CANÇÓ DE LA REINA DEL CARNAVAL
LLOC: JARDÍ CASINO PRADO
ENTRADA GRATUÏTA. AFORAMENT LIMITAT
ORGANITZA: CASINO PRADO SUBURENSE & MARACUYÀ
COL·LABORA: CANYATECA PRADO

13 H GRAN ARROSSADA

Vermut amb Veneno en la piel en acústic i gran arrossada popular.
En acabat, “tardeo” amb el concert de Dantuvi
LLOC: HORT DE CAN FALÇ
ORGANITZA: COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL PERSONATGE DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I
(EL RETIRO 150È ANIVERSARI)
PREU: 12 EUROS

Venda d’entrades a la Secretaria de la Societat Recreativa El Retiro i al Janio’s Bar.

DIUMENGE 13 DE FEBRER DIA INTERNACIONAL DEL XATÓ
13 H TALLER: COM PREPARAR UN BON XATÓ

Masterclass a través de les xarxes socials de l’entitat, a càrrec del mestre Xatonaire, Carles Montserrat
Eroles.
Per celebrar la primera referència escrita del Xató quan L’Eco de Sitges, en data 16 de febrer de 1896, va fer esmena a un
sopar tertúlia que havia reunit a personatges il·lustres encapçalats per Santiago Rusiñol i Miquel Utrillo tres dies abans,
el 13 de febrer, a la Societat Recreativa El Retiro.

COL·LABORA: ASSOCIACIÓ DE PARADISTES DEL MERCAT MUNICIPAL DE SITGES
ORGANITZA: SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO
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DISSABTE 19 DE FEBRER
DE 8 A 14 H AMERICANA CARNAVALERA I CARNAZUMBA

Inscripció prèvia per a l’Americana a la recepció de la Piscina Municipal, donat que les places són limitades.
Carnazumba a l’exterior de la piscina, no cal inscriure’s. Activitat gratuïta.
LLOC: PISCINA MUNICIPAL DE SITGES
ORGANITZA: COMISSIÓ DE CARNAVAL SITGES 2022 I PISCINA MUNICIPAL DE SITGES

11 H ACTIVITAT INFANTIL I CARNAVALERA AMB SORPRESES I VERMUT
CARNAVALER
ENTRADA GRATUÏTA
LLOC: PALAU DEL REI MORO (CARRER D’EN BOSC, 10-12)
ORGANITZA: AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE SITGES

18 H I 20 H PRESENTACIÓ DE LA REINA DEL CARNAVAL SITGES 2022
I DE LA REINA INFANTIL 2022

Espectacle de llum i color que us farà vibrar, protagonitzat per la colla Maracuyà i la colla de la Reina Infantil.
Dos passis.
Entrada gratuïta, Aforament limitat.
Entrades a casinoprado.cat. Màxim 2 entrades per persona.
ORGANITZA: CASINO PRADO & COLLA MARACUYÀ & ESPLAI DE DANSA CASINO PRADO
LLOC: CASINO PRADO SUBURENSE
ORGANITZA: CASINO PRADO SUBURENSE

DIUMENGE 20 FEBRER
11 H CONCURS DE MESTRES XATONAIRES DE SITGES I CONCURS INFANTIL
D’ASPIRANTS A MESTRES XATONAIRES
Descobrirem qui és el Mestre Xatonaire del 2022.
En acabar hi haurà degustació de Xató per a totes les persones assistents.

LLOC: CASINO PRADO SUBURENSE
ORGANITZA: COMISSIÓ DEL CARNAVAL DE SITGES 2022
COL·LABORA: ASSOCIACIÓ DE PARADISTES DEL MERCAT MUNICIPAL DE SITGES I CASINO PRADO
SUBURENSE
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DISSABTE
19 DE FEBRER

PRESENTACIÓ

DEL

SITGES 2022
TEATRE CASINO PRADO SUBURENSE
Entrada gratuïta amb aforament limitat
· 1 r passi 18:00h ||| 2 n passi 20:00h ·
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20 DE FEBRER A LES 11 H

XXV CONCURS DE
MESTRES XATONAIRES
JARDINS DEL CASINO PRADO SUBURENSE

Inscripcions a l'oficina del Casino Prado Suburense o
mitjançant correu electrònic a carnavalcomissio@gmail.com
Organitza:

Col·labora:
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12 H GRAN QUINTO CARNAVALER

Vermut i regals de totes les colles del Carnaval d’El Retiro.
PREU: 6 EUROS / CARTRÓ
LLOC: ELS JARDINS DE LA SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO
ORGANITZA: SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO

DEL DIMECRES 23 DE FEBRER AL 3 DE MARÇ
5È CONCURS DE BALCONS, FAÇANES I FINESTRES DE CARNAVAL
Llueix-te per Carnaval decorant façanes, finestres i balcons, i emporta’t grans premis.
ORGANITZA: COMISSIÓ DEL CARNAVAL DE SITGES 2022

DIJOUS GRAS, 24 DE FEBRER
18.30 H ARRIBO DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I

Per celebrar el Carnaval de Sitges i amb el rerafons del 150è aniversari de la Societat Recreativa El Retiro,
Sa Majestat Carnestoltes I farà la seva arribada a la plaça Vidal i Quadras, situada davant mateix de l’edifici
Cultural Miramar, construït a mitjans del segle XIX. Necessitarem tot l’escalf dels vilatans i vilatanes per rebre al Rei dels Pocasoltes com cal. Es prega venir amb ganes de gresca i amb gran puntualitat o, a poder ser,
una miqueta abans de l’hora, tot arribant pel carrer Barcelona.
En finalitzar l’acte, Sa Majestat Carnestoltes I i el seu seguici faran una rua amb el següent recorregut:
Baluard Vidal i Quadras, Fonollar, Port de n’Alegre, Rafael Llopart, Sant Damià, Àngel Vidal, Cap de la Vila,
Major i arribada a la plaça de l’Ajuntament.
LLOC: BALUARD VIDAL I QUADRAS, ENTRADA CARRER BARCELONA.
ORGANITZA: COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL PERSONATGE DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I
(EL RETIRO 150È ANIVERSARI)

20.30 H PREDICOT DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES
Tot això ho farà recitant un predicot ple de sàtira i bon humor.

LLOC: PLAÇA DE L’AJUNTAMENT.
ORGANITZA: COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL PERSONATGE DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I
(EL RETIRO 150È ANIVERSARI)
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21 H XATONADA AMB CARRUSEL – CASINO PRADO

Xatonada amb la presència de Sa Majestat Carnestoltes, la Reina del Carnaval 2022 i La Reina Infantil.
Predicot i xatonada de Dijous Gras amb el nou ESPECTACLE DEL CARRUSEL DEL PRADO.
Carrusel 2022: Tornem al carrer! Celebrem i brindem!
PREU XATONADA I CARRUSEL: 40 EUROS (35 EUROS SOCIS).
VENDA A LA SECRETARIA DE L’ENTITAT. LA XATONADA SERÀ SERVIDA A LA CANYATECA. PLACES LIMITADES.
PREU CARRUSEL (22:30 H): 15 EUROS (12 EUROS SOCIS). VENDA D’ENTRADES A CASINOPRADO.CAT.
LLOC: TEATRE CASINO PRADO
ORGANITZA: CASINO PRADO & CARRUSEL DEL CASINO PRADO

21.30 H XATONADA DE L’AGRUPA

Torna l’acte principal del Carnaval de l’Agrupa en format presencial (adaptada a la normativa sanitària vigent):
La Xatonada! Amb el xató de Cal Noi i que comptarà amb un espectacle musical.
Per poder comprar les vostres entrades, haureu d’estar atentxs a les xarxes socials de l’entitat per esbrinar
com les podeu aconseguir.
LLOC: PALAU DEL REI MORO
ORGANITZA: AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE SITGES

21.30 H XATONADA A LA SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO

Xatonada, amb l’assistència de Sa Majestat Carnestoltes, la Reina del Carnaval de Sitges i els seus seguicis.
LLOC: SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO
ORGANITZA: SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO
PREU: 35 EUROS (30 EUROS SOCIS I COLLES D’EL RETIRO)

Inscripcions i reserves per a les xatonades al mail elretirositges@gmail.com.
Degut a la limitació d’aforament, les entrades per les xatonades hauran de comprar-se anticipadament a
secretaria de l’entitat i no a taquilla com els darrers anys.
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DIVENDRES 25 DE FEBRER
9 H VISITA A LES ESCOLES DE SITGES

Sa Majestat Carnestoltes, la Reina del Carnaval Sitges 2022 i la Reina Infantil, amb els seus seguicis, visiten
les escoles i les llars d’infants municipals per portar el Carnaval a tot arreu. Conviden a tots els nens i nenes
a que preparin disfresses i decorin les aules i les escoles.
HORARI:

Matí: IES Joan Ramon Benaprès, Escola Miquel Utrillo, El Cercolet, British School Bcn, Agnès de Sitges,
Maria Ossó, IES Vinyet, IAB
Tarda: Escola Esteve Barrachina i Pia Sitges

19.30 H RUA D’ANTES

El Cap de la Vila és el punt d’inici d’aquest recorregut, part de la història i nostàlgia del Carnaval. Ràdio Sitges
serà l’encarregada d’animar el punt de trobada. Participen Sa Majestat Carnestoltes I, La Reina del Carnaval
i totes les persones que vulguin, disfressades com els plagui. La txaranga amenitzarà la festa fins arribar a la
plaça de la Fragata, on tindrà lloc l’actuació de cloenda.
Recorregut: Cap de la Vila, Parellades, Bonaire, Passeig de la Ribera fins a l’escenari principal situat a la
plaça de la Fragata.
LLOC: CAP DE LA VILA I CARRERS DE SITGES
ORGANITZA: COMISSIÓ DEL CARNAVAL DE SITGES 2022
COL·LABORA: RÀDIO SITGES

TOT SEGUIT, CONCERT RUA D’ANTES

Farem un viatge en el temps recordant els millors hits d’antes amb la Década Prodigiosa i Las Daikiris.
LLOC: PLAÇA DE LA FRAGATA
ORGANITZA: COMISSIÓ DEL CARNAVAL DE SITGES 2022

22.30 H CARRUSEL AMB EL NOU ESPECTACLE.
CARRUSEL 2022: TORNEM AL CARRER! CELEBREM I BRINDEM!
Aforament limitat

PREU: 15 EUROS (12 EUROS SOCIS). VENDA D’ENTRADES A CASINOPRADO.CAT.
LLOC: TEATRE CASINO PRADO
ORGANITZA: CASINO PRADO & CARRUSEL DEL CASINO PRADO
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DISSABTE 26 DE FEBRER
10 H MERCAT MUNICIPAL

Visita de Sa Majestat Carnestoltes, la Reina del Carnaval Sitges i la Reina Infantil amb les seves respectives
comitives.

11 H CURSA DE LLITS DISFRESSATS

Presentació i exposició dels llits disfressats participants a la cursa.
Amenització per part de les colles del Carnaval Llanto’s, Huertos i Panxamples.
12 H Sortida de l’esperada i esbojarrada CURSA DE LLITS DISFRESSATS.
Donaran el tret de sortida la Reina de Carnaval i la Reina Infantil tancaran el recorregut, juntament amb Sa
Majestat Carnestoltes amb l’animació de la txaranga.
Recorregut de la Cursa de llits : Victor Balaguer, Salvador Soler i Forment, Pepe de Garraf, Joan Martínez
i Sardà, i baixada fins a Víctor Balaguer.
En acabar la cursa, a la Carpa del Carnaval, es premiarà als grups guanyadors, aquest any amb nous i més
divertits premis.
ORGANITZA: CASINO PRADO SUBURENSE
COL·LABORA: RESTAURANT LA FARINA, SIXLYON, HÍPICA EL RANCHO, JAMM, AUTOESCOLA SITGES
GARRAF I PNEUMÀTICS BLADÉ, VICHY I FONDOR

Tot Seguit:
Vermut organitzat per: Barraques de Sitges, El Retiro i Casino Prado

15 H BALL DEL FARDO AMB MIQUEL DEL ROIG, ANGANGAS, LA PRÈVIA I DJ CEBA
Acte Gratuït. Aforament limitat

LLOC: CARPA JOVE
ORGANITZA: BARRAQUES DE SITGES, EL RETIRO I CASINO PRADO

DE 17 H A 22 H TEQUEREQUE FESTA

Festa de percussió del Carnaval pels carrers més emblemàtics de Sitges. Amb l’actuació de Markatú
Batuquets i Markatú Batucada.
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Major, Cap de la Vila, Parellades, Bonaire, Passeig de la Ribera, 1r de
maig, Plaça Indústria, Marquès de Montroig, Parellades i Cap de la Vila (exhibició final).
ORGANITZA: MARKATÚ BATUCADA
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DISSABTE

12 h · 26 DE FEBRER 2022

T
A
Ç
A
R

T LES
U
O AC

N

OAN

C/ J

ST ESA
B
I O RPR
SO

RGU

. XI

C/ M

RDÀ

I SA

C

IRLA

M.

EP
/ JOS

EPE

CAM

D

AS
GUD

N
AVI

C/P

Í DE

RAF

AR
EG

CH

FOL
ES

RR

I TO

A
IBAD UER
ARR BALAG
.
C/ V
A DE
P
CAR NAVAL
R
CA

Propuesta de logotipo_
LA FARINA

37

A

IM

U
OAQ

C/ J
TIDA
SOR

F.

OFI

RI

OLE

.S
C/ S

Inscripcions i Bases a www.casinoprado.cat/cursa-llits

ANS

ELL

AP
LS C

DISSABTE, 26 FEBRER · 15 A 22 H

MIQUEL DEL ROIG + ANGANGAS
+ LA PRÈVIA + DJ CEBA
Vine a fer el vermut després de la Cursa de Llits Disfressats!
Acte gratuït · Aforament limitat

ORGANITZEN:

COL·LABOREN:

FOOD
TRUCKS
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21 H XATONADA AMB CARRUSEL – CASINO PRADO

Xatonada amb l’assistència de Sa Majestat Carnestoltes, la Reina del Carnaval 2022 i la Reina Infantil.
En acabar el sopar, repetició de l’espectacle del CARRUSEL DEL PRADO
Carrusel 2022: Tornem al carrer! Celebrem i brindem!
PREU XATONADA I CARRUSEL: 40 EUROS (35 EUROS SOCIS).

Venda a la Secretaria de l’Entitat. La xatonada serà servida a la Canyateca. Places limitades.
PREU CARRUSEL (22:30 H): 15 EUROS (12 EUROS SOCIS).

Venda d’entrades a casinoprado.cat.
LLOC: TEATRE CASINO PRADO
ORGANITZA: CASINO PRADO & CARRUSEL DEL CASINO PRADO

DE 23 A 5 H DISSABTE ÉS FARDO

PREU: 15 EUROS A TAQUILLA (12 EUROS ENTRADES ANTICIPADES) – UNA CONSUMICIÓ INCLOSA

Aforament Limitat. Venda d’entrades a: casinoprado.cat, elretirositges.com.
LLOC: CARPA JOVE
ORGANITZA: BARRAQUES DE SITGES, EL RETIRO I CASINO PRADO

DIUMENGE 27 DE FEBRER
12 H RUA INFANTIL

Recorregut: Avinguda Sofia, Passeig de la Ribera (costat mar) fins a l’alçada de l’estàtua del Greco i tornada
pel Passeig de la Ribera (costat muntanya), Bassa Rodona i Plaça del Pou Vedre.
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19 H RUA DE LA DISBAUXA

Recorregut: Sortida des del final de l’Avinguda Sofia, Passeig de la Ribera (costat mar), La Fragata, Passeig
de la Ribera (costat muntanya), Bassa Rodona, Plaça del Pou Vedre, i Espalter.

RENFE

FINAL

ES

PA

LTE

R

CAN
PERICO

CAP DE
LA VILA

PARELLADES

A

ON

OD

A-R

SS

BA

SANT PAU

FINAL RUA
INFANTIL

INICI
SEIG

PAS

BERA

E LA RI

GD
PASSEI

A

IBER

AR
DE L

DE 23 A 5 H FESTA DE LA DISBAUXA

PREU: 20 EUROS A TAQUILLA (15 EUROS ENTRADES ANTICIPADES) – UNA CONSUMICIÓ INCLOSA

Aforament Limitat. Venda d’entrades a: casinoprado.cat, elretirositges.com.
PRIORITAT DE COMPRA: COLLES DEL CARNAVAL DE SITGES
LLOC: CARPA JOVE
ORGANITZA: EL RETIRO I CASINO PRADO
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DILLUNS 28 DE FEBRER
11 H VISITA A LES RESIDÈNCIES

Sa Majestat Carnestoltes I i la Reina del Carnaval Sitges 2022 amb els seus seguicis, visiten les residències
per portar el Carnaval a tot arreu.
Recorregut: Hospital de Sant Joan Baptista, Les Magnòlies, Fundació Ave Maria i Sitges Park.

D’11 A 14 H QUITXALLA FEST

Festa infantil amb activitats, actuacions i xocolatada popular, per a totes les nenes i nens i les seves famílies.
A partir de les 11 h, La Gran Família guiarà els infants per tots els carrers del poble fins a La Fragata, on a les 12 h
gaudirem del concert Versions per Xics.
D’11 a 14 h a la mateixa Fragata, jocs gegants, pintacares, i manualitats, per infants de totes les edats.
Amb la presència de Sa Majestat Carnestoltes I, la Reina del Carnaval i la Reina Infantil del Carnaval de Sitges.
LLOC: PLAÇA DE LA FRAGATA
ORGANITZA: COMISSIÓ DEL CARNAVAL DE SITGES 2022
COL·LABORA: ASSOCIACIÓ DE PARADISTES DEL MERCAT MUNICIPAL DE SITGES

16 H VISITA A LES RESIDÈNCIES

Sa Majestat Carnestoltes I i la Reina del Carnaval Sitges 2022, amb els seus seguicis, visiten els casals d’avis
per portar el Carnaval a tot arreu.
Recorregut: Casal Municipal de la Gent Gran Pau Casals i Casal Municipal de la Gent Gran Joan Maragall

DE 16 A 20 H CARNAVAL BALLOON BATLLE

El futur esport Olímpic es presenta a Sitges. Si tens entre 10 i 18 anys, vine a jugar amb nosaltres i converteix-te en el guanyador del Carnaval Balloon Battle 2022!
Seràs capaç d’evitar que el globus toqui a terra?
LLOC: PLAÇA DE LA FRAGATA
ORGANITZA: COMISSIÓ DEL CARNAVAL DE SITGES 2022

21 H BINGO PER A SENYORES

Torna l’abric de bisó, el vici del joc, números, però… seran partides normals? Veniu preparats perquè hi
pot passar de tot amb les mestres de cerimònies i amb l’espectacle de l’Alba Mourin i Juan Reina. Entrada
gratuïta.
LLOC: SALÓ TEATRE DEL CASINO PRADO SUBURENSE
ORGANITZA: COMISSIÓ DEL CARNAVAL DE SITGES
COL·LABORA: CASINO PRADO SUBURENSE
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DIMARTS 1 DE MARÇ
12 H RUA INFANTIL

Recorregut: Avinguda Sofia, Passeig de la Ribera (costat mar) fins a l’alçada de la plaça de La Fragata i tornada pel
Passeig de la Ribera (costat muntanya), Bassa Rodona i Plaça del Pou Vedre.

19H RUA DE L’EXTERMINI

Recorregut: Sortida des del final de l’Avinguda Sofia, Passeig de la Ribera (costat mar), La Fragata, Passeig de la Ribera
(costat muntanya), Bassa Rodona, Plaça del Pou Vedre i Espalter.
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DE 23 A 5 H FESTA DE L’EXTERMINI

PREU: 20 EUROS A TAQUILLA (15 EUROS ENTRADES ANTICIPADES) – UNA CONSUMICIÓ INCLOSA

Aforament Limitat. Venda d’entrades: a casinoprado.cat, elretirositges.com.
PRIORITAT DE COMPRA: COLLES DEL CARNAVAL DE SITGES
LLOC: CARPA JOVE
ORGANITZA: EL RETIRO I CASINO PRADO

DIMECRES DE CENDRA, 2 DE MARÇ
12.30 H VERMUT DELS VIUS

Vermut popular per a totes aquelles persones que estiguin vives o creguin estar-ho.
Sardines amb pa amb tomàquet i actuació de Miquel Cubero.
LLOC: HORT DE CAN FALÇ
ORGANITZA: COMISSIÓ DEL CARNAVAL DE SITGES 2022
COL·LABORA: MARENDINS

18.30 H CAPELLA ARDENT DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I
LLOC: JARDINS DE LA SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO

19.00 H ENTERRO DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I

La comitiva sortirà de l’entitat en actiu més antiga de Sitges, la Societat Recreativa El Retiro, acompanyada del seu
seguici i de les ploraneres que vulguin mostrar el seu respecte al nostre Rei del Carnaval. Amb la participació de la
Quaresma.
Recorregut: Àngel Vidal, Cap de la Vila, Parellades, Bonaire, Passeig de la Ribera
fins arribar a l’alçada del monument al Greco.
LLOC: PLATJA DE LA FRAGATA
ORGANITZA: COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL PERSONATGE DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I
(EL RETIRO 150È ANIVERSARI)

ARRIBADA DE LA SRA. QUARESMA

En acabar el comiat de Sa Majestat Carnestoltes, arribada de la Sra. Quaresma posant fi i cordura a la magnífica
setmana d’excessos i pecats.
Recorregut: Passeig de la Ribera, Bonaire, Parellades i Cap de la Vila, on llegirà el seu peculiar Manifest de la Verdura
i es repartiran bunyols de vent ensucrats.
ORGANITZA: LA SACA
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Rua d' Antes

18 h animació al cap de la vila
a càrrec de ràdio sitges
19'30 h desfilada pels carrers
acompanyats de la txaranga
Zigurat Band!
Recorregut:
Cap de la Vila, Parellades, Bonaire, Passeig de la

Organitza:

Col·labora:

Ribera, Plaça de la Fragata

CARNAVAL
SITGES 2022

VERMUT POPULAR PER A TOTS AQUELLS QUE
ESTIGUIN VIUS O CREGUIN SER-HO...

VERMUT
DELS VIUS

SARDINES AMB PA AMB TOMÀQUET I
ACTUACIÓ DE MIQUEL CUBERO!

DIMECRES DE CENDRA, 2 DE MARÇ
A LES 12.30 H A L'HORT DE CAN FALÇ

Organitza:

Col·labora:
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21 H SOPAR DE CLOENDA - EL RETIRO

Restauració a càrrec d’Els Jardins del Retiro que ara ho porten els del Cable.
Inscripcions i reserves a elretirositges@gmail.com
Inscripcions i reserves per a les xatonades al mail elretirositges@gmail.com.
Degut a la limitació d’aforament, les entrades per les xatonades hauran de comprar-se anticipadament a secretaria de
l’entitat i no a taquilla com els darrers anys.
LLOC: SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO.
ORGANITZA: SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO.
PREU: 20 EUROS (15 EUROS SOCIS I COLLES D’EL RETIRO)

21 H ACTE DE CLOENDA – CASINO PRADO
Acte de cloenda del Carnaval del Casino Prado.
Entrades per invitació. Aforament limitat.
LLOC: CAÑATECA PRADO
ORGANITZA: CASINO PRADO SUBURENSE

Més informació a la Secretaria del Prado o al telèfon 938 943 110, en horari d’oficina de 10 a 14h i de 16 a 18h.
casinoprado.cat

DISSABTE 5 DE MARÇ
VERMUT DE CLOENDA DEL CARNAVAL

Vermut de Cloenda de Carnaval, on es farà l’entrega dels Premis del Concurs de Disfresses i Carrosses del Carnaval de
Sitges 2022 i del Concurs de Balcons, finestres i façanes del 2022.
Comptarem amb l’actuació de Veneno en la piel.
ENTRADA GRATUÏTA
LLOC: HORT DE CAN FALÇ
ORGANITZA: COMISSIÓ DEL CARNAVAL DE SITGES 2022

CARNAVAL
SITGES 2022

MAKING OF 2021
El Carnaval 2021, amb totes les seves dificultats i restriccions, ens deixa centenars d’imatges per al record. Una feina intensa per
tirar endavant totes les activitats possibles i permeses durant una dura etapa de pandèmia, que ens va unir com a equip i ens va fer
més forts per a emprendre amb més ganes la següent
edició del nostre Carnaval. No podem més que agraïr a
les persones que van formar part d’aquesta aventura i es
van prestar a sortir als vídeos, a disfressar-se i a fer tot
el que els hi vam demanar per tal de donar empenta al
projecte més complicat dels darrers anys.
La Comissió del Carnaval de Sitges ens sentim orgullosos
de la feina feta i us volem fer partíceps de tots els nostres
moments d’unió, de nervis, de cansanci, de diversió i,
en definitiva, d’entrega al nostre poble, que és qui es
mereix que el Carnaval sigui cada any millor, amb més
llum, més color i més festa.
Llarga vida al Carnaval de Sitges!

COL·LABORADORS
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concurs
de
disfresses
de rua
Consulteu les bases a la web de
l'Ajuntament.

