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L’arribada del Rei
19:00 h, plaça Anselm Clavé

Arribada de S.M. el Rei Carnestoltes XXè i I 
de Vilafranca amb tota la seva Cort. El se-

guici es dirigirà cap a la Plaça de la Vila i pas-
sarà per la plaça del Carme, c. Galceran, c. 

dels Ferrers, c. de la Parellada, c. de la Palma, 
c. Sant Joan i plaça de la Vila. 

Tot plegat amb l’acompanyament musical 
de la xaranga Tokintash. 

Arribats a la Plaça de la Vila, Pregó del Rei 
Carnestoltes, Flashmob a càrrec 

de l’Escola de Dansa Assumpta Trens i Boti-
farrada Popular.

Organitza: Comissió de Carnaval
Col•labora: Els 3 Mosqueters i PABA, Associació de 

Barbuts, Escola de Dansa Asumpta Trens 

Curtnaval
22:30 h, al Teatre Cal Bolet

Projecció dels curtmetratges participants i 
lliurement de premis.

PREMIS
Premi de la Concubina dotat amb 200€
i escollit per la Comissió de Carnaval.

Premi de la Serpentineta dotat d’un 
pernil i escollit per votació popular.

Premi de la Iaia dotat amb una caixa
de cava i escollit per votació popular.

Organitza: Comissió de Carnaval
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Matinades al mercat
a partir de les 12:00h, per les parades del Mercat 
(des de la Plaça Penedès fins a la plaça de l’Oli)

S.M el Rei Carnestoltes XXè i I de Vilafranca i 
la seva Cort, acompanyats per la Banda

de l’EMM M Dolors Calvet, sortiran a fer dis-
sabte pel mercat. 

Organitza: Comissió de Carnaval
Col•labora: EMM M Dolors Calvet

Carnaval infantil
17:00h, Plaça de la Vila

Sorollosa despertada de S.M el Rei Carnestol-
tes XXè i I de Vilafranca per part de tots els 

infants amb la Cançó de la Despertada i  
l’ajuda de la Batukada de l’EMM M Dolors 

Calvet. Si aconseguim despertar el Rei, petita 
rua a peu pels carrers del centre fins a la plaça 

de Jaume I on la festa continuarà amb l’especta-
cle d’animació infantil Carnestoltes a la lluna 
de la companyia Circ de jocs. En acabar, xo-

colata calenta per a tots els infants

Paral.lelament, els joves de les entitats de lleure 
de Vilafranca organitzen una cursa d'andròmi-

nes pels carrers del centre 

Organitza: Comissió de Carnaval | Col•labora: EMM M 
Dolors Calvet, MIV, GEP i Agrupament Escolta.

Escorreguda de bars                                                                                                             
21:00 h, a l’Escorxador

Passarem per diferents parades de beguda pels 
carrers del centre fins al pati de l’Escorxador on 

es farà la darrera consumició amb PD RAM.
 Els tiquets es vendran a partir de 
les 20.30 h al Pati de l’Escorxador. 

Preu: 10 € (ruta de bars 5 
consumicions + entrepà). 

Ball de gala                                                                                                                                                  
23:30 h, al pati de l’Escorxador,

Magnífic Ball de Disfresses en honor a S.M. el 
Rei Carnestoltes XXè i I de Vilafranca amb PD 
Sònia Heis. Hi haurà concurs de disfresses amb 

premis per a la millor individual i a la millor per grup. 
Organitza: Comissió de Carnaval
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La vetlla
18:00h, Plaça de la Vila

Tot seguit,
Enterro

19:00h, Plaça de la Vila

Sortida del seguici fúnebre que acompanyarà 
el fèretre de S.M. el Rei Carnestoltes XXè i I de 
Vilafranca, amb l’acompanyament musical de 

la Banda de l’EMM M Dolors Calvet i els Tabalers 
del Ball de Diables de Vilafranca. 

La comitiva passarà pels carrers de la Cort, Pa-
rellada, Palma, Sant Joan, Rambla de Nostra 

Senyora, carretera de Tarragona i Bisbe Morga-
des per arribar al Parc Tívoli. Arribats al Parc 

Tívoli, lectura solemne del testament i incineració 
de S.M. el Rei Carnestoltes XXè i I de Vilafranca i 

Sardinada Popular.

Organitza: Comissió de Carnaval
Col•labora: EMM M Dolors Calvet, Ball de Diables de 

Vilafranca, Els 3 Mosqueters i PABA Agrupació de Bar-
buts.
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La rua
20.30 h, des l’Av. Tarragona amb C/ de Moja

Sortida de la Rua de Carnaval amb la partici-
pació de carrosses i comparses de Vilafranca 

i de la comarca. 

Recorregut: Avinguda de Tarragona, Rambla de 
Sant Francesc, Rambla de Nostra Senyora, Avin-
guda de Barcelona cantonada carrer del Cid. En 
acabar la rua a la Rambla de Sant Francesc, en-
trega de premis a les millors carrosses i compar-

ses.

En acabar la rua, a la Rambla Sant Francesc 
DJ Jordi Rivas.
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Organitza Col·labora

La Vetlla
de 17.30 a 19.00 h, Plaça de la Vila

Instal•lació de la Capella ardent de S.M. 
Difunt el Rei Carnestoltes XXè i I de Vilafran-
ca. Amb l’acompanyament musical del Grup de 

Ministrers de l’EMM M Dolors Calvet.

Durant la Vetlla, taller de confecció de sardines 
perquè els infants la portin a l’enterrament de Sa 
Majestat el Rei Carnestoltes XXè i I de Vilafranca.

Organitza: Comissió de Carnaval
Col•labora: EMM M Dolors Calvet
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Escorreguda de bars                                                                                                             
21:00 h, a l’Escorxador

Passarem per diferents parades de beguda pels 
carrers del centre fins al pati de l’Escorxador on 

es farà la darrera consumició amb PD RAM.
 Els tiquets es vendran a partir de 
les 20.30 h al Pati de l’Escorxador. 

Preu: 10 € (ruta de bars 5 
consumicions + entrepà). 


