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El Carnaval és un dels esdeveniments festius on la disbauxa és l’esperit, on
es solen trencar moltes regles i tot acaba del revés. Aquesta festa,
celebrada uns dies abans de l’arribada de la Quaresma, és de les més
participatives convertint-se en la festa popular més esperada per tothom.

EL CARNAVAL
Enguany no tindrem la rua i desfilada habituals. 
PERÒ US ANIMEM A QUE, DES DE CASA, US

DISFRESSEU I ENS ENVIEU UNA FOTOGRAFIA A
participaaltafulla@gmail.com. 

Pengeu-la també a les vostres xarxes socials etiquetant a
l’ajuntament d’Altafulla amb el hastag

#CarnavalAltafulla2021. 
Totes les fotografies enviades (es penjaran a la web

www.altafulla.cat) rebran un obsequi.
MANTINDREM L'ESPERIT CARNAVALESC 

DE FORMA VIRTUAL!

EL REI CARNESTOLTES
És el centre de la festa. Tothom espera la
seva arribada el dijous gras, i és qui dona
el tret de sortida a uns dies esbojarrats, de
gresca, disfresses i moltes desfilades.  En
el seu pregó dóna permís per passar-ho
bé sense limitacions: és el moment de
ballar i desfilar disfressat. Però el caos i la
bogeria només duren fins el dimarts. 
A aquest pregó, que sempre feien els
grups participants a la rua, li canviem el
format pel

 
 I CONCURS DE PREGONS,

CARNAVAL ALTAFULLA 2021
 

El premi pel guanyador del Pregó, entre
altres, és que serà llegit en públic

dijous 11 de febrer a les 20h. a través
del canal Youtube de l’ajuntament per 

Sa Majestat el Rei Carnestoltes.
 

 Consulteu les bases del concurs a:
www.altafulla.cat i Ebando.

DIMECRES DE CENDRA
Per a uns, és l'últim dia del Carnaval. Per a uns altres, ja és
el primer dia de la Quaresma, seguit de 40 dies de sacrifici,
segons la tradició. Aquest dia però la gent s'adona que la
llibertat que ha portat el rei no és bona pel poble. Es fa un
judici públic en què sempre se l'acaba condemnant a mort.
El rei fa el testament i se'l crema públicament juntament
amb la sardina. Aquest enterrament i el posterior berenar
de la sardina, simbolitza el final del Carnaval. 

       Com és habitual, 
EL GRUP DE DIABLES D'ALTAFULLA SERÀ

L'ENCARREGAT DE LLEGIR EL TESTAMENT DE SA
MAJESTAT EL REI CARNESTOLTES

ho podreu seguir pel Youtube,
dimecres 17 de febrer a les 20.30h.

Bon Carnaval a tothom!
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Ha de ser un text de mínim 50 i màxim 200 versos.  
El tema és lliure, però es valorarà que reflecteixi l’actualitat social d’Altafulla.
L’anonimat és imprescindible, per tant el pregó ha d’anar signat amb un
pseudònim per poder anunciar al guanyador/a sota el mateix. Aquest s’ha d’enviar
per correu electrònic a participaaltafulla@gmail.com on haureu d’especificar nom
i cognoms i telèfon de contacte.    
El termini d’admissió dels pregons és el dilluns 8 de febrer. 

El pregó guanyador serà llegit per Sa Majestat el Rei Carnestoltes. A més se li farà
entrega d’una targeta moneder per poder gastar a tots els comerços del poble,
seguint la campanya impulsada des de comerç i acció social.     
Obsequi per a tots els participants

Un representant de cada colla o grup participant al Carnaval d’Altafulla, agafant
de referència els grups inscrits l’any anterior. 

Des de l’Ajuntament d’Altafulla convoquem un concurs de pregons de Carnaval. La
data límit per presentar-lo serà dilluns 8 de febrer. El pregó guanyador serà llegit per
Sa Majestat el Rei Carnestoltes dijous 11 de febrer a les 20h. a través del canal
Youtube de l’ajuntament. 

BASES DE PARTICIPACIÓ   
 

 PREMIS
 

    JURAT
 


