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Benvolguts amics i amigues, 

 

Un any més, en ple fred hivernal, s’acosta la festa més 

càlida: EL CARNAVAL!. 

 

Els dies 1 i 2 de març els vilatans i vilatanes estem 

cridats a omplir el poble d’alegria i disbauxa. Any rere 

any la gent, les comparses i les botigues  es disfressen 

per donar un toc de llum i color a Puig-reig. 

 

Començarem el divendres a mig matí amb el 

carnestoltes infantil al pavelló, seguit d’una cercavila, 

amb els nens/es de les escoles, pel mig del poble, que 

donarà el tret de sortida a la festa. Divendres al vespre, 

us convidem al ja tradicional sopar popular a la Plaça 

de la Creu: mongetes i botifarra, seguit d’una Rua 

Nocturna pels carrers del poble. 

 

Dissabte, com és costum,  una rua de comparses 

encapçalada per la Reina del Carnestoltes es passejarà 

pel nostre poble. La rua acabarà al pavelló on es llegirà 

el pregó, les comparses faran la seva exhibició i 

s’entregaran els premis del concurs d’aparadors. Tots 

aquells que vulgueu, podeu apuntar-vos al sopar. 

Aquest any hi haurà pantalla gegant per poder veure el 

partit de futbol del Madrid-Barça i també hi haurà servei 

de bar a càrrec de la Penya Blau i Grana i el Futbol Sala 

de Puig-reig. Finalment, s’acabarà la jornada amb ball. 

 

Si teniu ganes de muntar una comparsa el dissabte, cal 

que ompliu el full que s’adjunta tot anotant les dades 

que us demanem. És important respectar les dates 

d’entrega per a una bona organització.   

 

Us animem a participar-hi! 

 

Comissió de Carnestoltes i regidoria de Festes 

 

 

Ara arriba el 

Carnestoltes 

tots sortim a passejar 

ens posem una 

disfressa; 

per saltar, cantar i 

ballar. 

Tiru-liro, Tiru-liro, 

Tiru-liro, Tiru-lira, 

Quan arriba el 

Carnestoltes 

tots sortim a passejar! 
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