




Ja tenim el Carnaval a tocar, i amb ell Lloret de Mar s’impregna de l’espontaneïtat, originalitat i fan-
tasia que porta aquesta festa, que convida a sortir al carrer i gaudir del bon ambient. Divendres, el 

rei Carnestoltes dona el tret de sortida a aquests dies de xauxa i disbauxa, que enguany donen més 
protagonisme a la música amb els concerts de barraques a càrrec d’Itaca Band i La Loca Histeria.

El Carnaval de Lloret s’ha posicionat com un referent de carnaval familiar, fet que ens enorgulleix i que 
mostra que és una festa estimada i viva. A tots els carnavaleros, un agraïment per la seva implicació 
any rere any i també per la sana competència que hi ha entre ells, que fa que cada any les carrosses 
siguin més i més espectaculars. 
Us animem especialment a participar en l’enterrament de la sardina, que tanca el Carnaval i que comp-
ta amb la inestimable col·laboració de moltes lloretenques i lloretencs.

Tenim tots els ingredients perquè aquest nostre Carnaval s’hagi convertit en un dels més seguits de la 
Costa Brava i l’estratègia de treball conjunt amb Blanes i Tossa l’ha enfortit.

Gràcies a tots i feliç Carnaval! #mylloret



CONCURS DE DISFRESSES AL CARRER
D’11 a 13.30 h 
Pels carrers del centre del poble. És un concurs 
per a totes les edats i les inscripcions es faran el 
mateix dia. 

GRAN RUA DE CARNAVAL
A les 16 h 
S’iniciarà al passeig de Camprodon i Arrieta, 
passarà pel passeig de Verdaguer, el passeig 
d’Agustí i Font, l’avinguda de Just Marlés i 
l’avinguda del Rieral. 

BIRRASTOLTES ‘20
19.30 h 
Sortida des de la plaça de la Vila.
Més informació a:
joventut.saromana@gmail.com 
Esdeveniment per a majors d’edat.

Acte organitzat per Joventut Sa Romana.

CONCURS DE DISFRESSES AL LLOC DE 
TREBALL
De 10 a 13 h i de 16 a 19 h 

RUA DE LES ESCOLES
A partir de les 10 h 
Les nenes i nens de Lloret sortiran a fer una 
desfilada.

ARRIBADA DEL CARNESTOLTES 
19 h 
Des d’El Puntet de Lloret, passant per l’avingu-
da de Vidreres i el carrer de Sant Pere, fins a 
arribar a la plaça de la Vila. 
A continuació, disco mòbil. 
Mongetes amb botifarra per a tothom que vagi 
disfressat, amb la col·laboració de la penya 
Xino-Xano.

33è BALL DE CARNAVAL 
23.00 h 
Al Teatre de Lloret, a càrrec de Premium.
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ITACA BAND I LA LOCA HISTERIA
A les 23 h 
Concerts de Carnaval a la
plaça Germinal Ros.
Entrada gratuïta

GRAN RUA DE CARNAVAL
12 h 
S’iniciarà al passeig de Camprodon i Arrieta, 
passarà pel passeig de Verdaguer, el passeig 
d’Agustí i Font, l’avinguda de Just Marlés i 
l’avinguda del Rieral. 

BATALLA DE GALLS
16.30 h 
Tindrà lloc a la carpa de la plaça de Germinal 
Ros. 
Les inscripcions (2€) es faran el mateix dia. 
Acte organitzat per Tarda Jove

ENTREGA PREMIS CARNAVAL
21 h
A la plaça de Germinal Ros a les 21.30 h 

ENTERRAMENT DE LA SARDINA 
20 h 
Sortida del seguici des de la plaça dels Germans 
Maristes fins a arribar a la plaça de la Vila.
Lectura del testament i ball popular amb la txa-
ranga Bufant fort.
Cigrons i peix per a tothom, amb la col·laboració 
de la penya Xino-Xano.
Cal anar vestit de dol i es recomana un ciri per 
acompanyar el seguici.

23DIUMENGE
de febrer
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BARRAQUES



Per a més informació:
Departament de Festes: 972 347 169
El Puntet: 972 372 268 

        @festeslloret

        @culturaifestes

        @Lloret_de_Mar //

*L’organització pot, per causes imprevistes, 
modificar aquest programa. 
Els canvis s’intentaran comunicar a través de 
Nova Ràdio Lloret -90.2 FM i per l’APP Lloret 
Smart. 

Totes les activitats són gratuïtes

#mylloret Descarrega’t  l’App 
“LloretSmart”
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El Carnaval de Blanes és una festa per a tota la família. Una ocasió per disfressar-te d’allò que vul-
guis i passar el cap de setmana amb la família i els amics.

El divendres a la nit, els joves -i no tan joves- tindran la oportunitat d’apropar-se fins al Morralla Espai 
Creatiu i obrir els actes de celebració amb el “Carnaval Ensorra’t” ballant fins a la matinada, amb l’ac-
tuació de tres bandes d’estils ben diferents.

Dissabte, ben dinat, arriba el torn dels mes petits de la casa a la Pl. de Dies Feiners.
Per no passar fred, nens i nenes podreu saltar fins que us caigui la perruca en els diferents inflables que 
envoltaran la plaça o, si no porteu disfressa, fer algun dels taller que us proposem.

A mitja tarda, el grup Orelles de Xocolata us espera amb l’espectacle “Avui fem Pop” un espectacle per 
a nens, nenes, papes, mames, avis, els cosins de Múrcia... Si voleu anar escalfant motors escolteu a 
Spotify la playlist d’Avui fem Pop i veniu preparats a fer el moonwalker.

Un xic més tard arribarà el prestigiós i internacionalment reconegut “Concurs Infantil de Disfresses”. 
El concurs inclou tres categories: Mini (0-4 anys), Infantil (5-12 anys) i Familiar, i en cadascuna de les 
tres categories, el jurat atorgarà tres primers premis.
El diumenge a la tarda és el moment de la celebració de la Rua de Carnaval. Les colles de Blanes i 
d’arreu del territori es llueixen cada any mostrant el bon nivell a casa nostra. A Blanes tenim la sort 
de comptar amb unes colles de carnaval molt consolidades i que cada any es superen en les seves 
propostes artístiques i que, juntament amb la resta de colles, ofereixen un espectacle d’una enorme 
qualitat. Colors, plomes, músiques i coreografies… tota una tarda de música, ritme i bon humor que no 
ens podem perdre.



CARNAVAL ENSORRA’T 
A partir de les 22.30 h
Al casal de joves de Blanes actuacions dels 
grups: 
    - Punks and Company
    - Pirat’s Sound Sistema
    - Sixtus
Hi haurà servei de bar a càrrec del Consell 
Local de Joventut de Blanes.

ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS 
De 16.30 a 20.00 h
A la plaça dels dies feiners
16.30 h
Inflables per a totes les edats.
16.30 h
Tallers creatius per a tota la mainada.
17.30 h
Grup Orelles de Xocolata.
Espectacle “Avui Fem Pop” d’animació i ball. 

CONCURS INFANTIL DE DISFRESSES
16.30 a 18.00 h
Inscripcions concurs.
Més informació a:
www.blanes.cat/carnaval
18.45 h
Desfilada Concurs de
Disfresses infantils. 
19.30 h
Lliurament de premis
Concurs de Disfresses infantils.
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23DIUMENGE
de febrer

Organitza: Col·labora:

Més informació a:

Tots els actes són gratuïts

@CulturaiFestesBlanes

@culturafestes

@culturafestes

DESFILADA DE CARROSSES I COMPARSES
17.00 h
Ordenació:
Rambla Joaquim Ruyra
Capçalera:
Rambla Joaquim Ruyra amb carrer Riera Alta
Recorregut:
Rambla Joaquim Ruyra, plaça de Catalunya,
passeig de la Marina i plaça dels Països Cata-
lans.

L’organització pot, per causes imprevistes, modificar 
aquest programa.

Foto Aitor Roger





Estimades i estimats amics, 

Tornem a ser aquí un any més per parlar-vos de Tossa de Mar i del seu carnaval. Una festa de la que tot 
el poble parla no només durant les dates senyalades de les Rues del Carnaval de la Costa Brava Sud 

sinó que en parlem durant tot l’any. Si, és així, a Tossa ens encanta el Carnaval i tot el que comporta. De 
fa mesos les Juntes de cada Associació de Carnaval tenen els seus esbossos a punt i mica en mica van 
fent realitat el que dibuixen molts mesos abans. I doncs, us penseu que és feina d’un parell de mesos? No 
pas. A Tossa tenim moltes coses bones i una d’elles, és la gran passió pel Carnaval. Ho demostren totes 
les Colles de Carnaval locals que són reconegudes arreu del territori de la Costa Brava i del Maresme. 
Les Colles de Tossa amb la seva entrega, dedicació i màgia a l’hora de crear les seves disfresses, tenen 
molt a veure amb el gran èxit de la Ressaca del Carnaval de Tossa. 

La Gran Ressaca del Carnaval de Tossa
El conegut Paradís Blau de la Costa Brava es 
transforma en la capital del Carnaval durant la 
Ressaca del Carnaval de Tossa. 

Enguany el dissabte 7 de març de 2020 espe-
rem una gran Rua multitudinària amb ple de 
Colles de Carnaval participants de diferents 
poblacions així com un munt de persones que 
vindran a veure com és la Gran Ressaca del 
Carnaval de Tossa! 
Una gran Rua de tarda plena de color, disfres-
ses espectaculars, grans carrosses i sobretot, 
el millor ambient de la Costa Brava!  

Si sou una Colla de Carnaval, estigueu aten-
tes perquè a Tossa de Mar les inscripcions no 
tanquen fins el dimecres 26 de febrer!
Si voleu ampliar més informació teniu la web 
www.tossademar.cat/carnaval o bé podeu 
trucar a l’Àrea de Festes al 972 34 09 05. 

Us esperem per gaudir els millors
esdeveniments del Carnaval a Tossa de Mar! 



19:30h Dj Marco
21:30h Dj Dicha
00:00h Mala Vida (grup de versions de pop rock 
espanyol)
Col·labora: AGT (Associació Gastronòmica de 
Tossa) amb tastets de pa amb tomàquet, truita, 
botifarra d’ou i coca de llardons. Servei de bar.

DIMECRES DE CENDRA
11:00h. Església Parroquial
Missa de Dimecres de Cendra
ENTERRAMENT DE LA SARDINA
16:30h. Sortint de l’Avinguda Catalunya (a 
l’alçada de les escoles) fins al Passeig Mossèn 
Cinto Verdaguer
Xocolatada per a tots els infants de Tossa. 

CONCURS DE TRUITES DE CARNAVAL
A partir de les 16h
Espai Francisco Colomer
De 16h a 17h
Recollida de truites
De 17h a 18h
El jurat avalua les truites
A les 18h
Berenar popular i lliurament de premis.
Premis a la millor presentació, a la truita més 
bona i a la truita més original. 

RUA INFANTIL DE DISFRESSES
A les 15:00h
Organitza: Escola Ignasi Melé i Ferrer. 
Col·labora: AMPA de l’Escola.

PREGÓ DE CARNESTOLTES i XXI RUA D’EN 
XOXA
10:30h Al Carrer Peixeteries
Cursa de disfresses en record d’en Josep Rou-
ra, en “Xoxa”. Final d’etapa al Bar Josep.
Trofeus a les millors disfresses. 
Amenitzat per Es Trobador de Tossa. Organitza: 
Grup Amistat 
FESTA DE CARNAVAL PER XICS I GRANS!
Edifici La Nau
18:00h Espectacle infantil de Carnaval “The 
Rock’n’Roll Hipsters i els instruments del Rock”
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A les 18h
Casa de Cultura
Inauguració de l’exposició fotogràfica
“EL CARNAVAL VIST PER EN TOMÀS SOLÀ”
Tossa de Mar rebrà l’exposició del nostre veí 
Tomàs Solà. A partir del 28 de febrer es podrà 
gaudir de la selecció de les millors fotografies 
preses aquests anys a les rues de Carnaval.
En Tomàs és una persona molt implicada en els 
diferents actes de la vila així com del Carnaval, 
seguint a totes les Colles, demanant anar als 
seus locals a poder fer fotos dels preparatius, 
dels maquillatges... pel que serà una exposi-
ció plena de grans imatges que no us podreu 
perdre. 

Campanya gastronòmica “LA CUINA DEL 
BACALLÀ A TOSSA DE MAR” 
Més informació a: www.infotossa.com 

SOPAR DE CARNAVAL 
A partir de les 20h
Al Pavelló d’Esports
Amb les Colles de Carnaval i totes les
persones que vulguin gaudir de la festa! 
Música a càrrec de DJ Local.
Cal inscriure’s a l’Àrea de Festes abans
del 3 de març (Casa de Cultura)

45a RUA DE CARNAVAL 
A les 16:30h 

GRAN RUA RESSACA DEL CARNAVAL
Sortida de la Rambla Joan Maragall, seguint per 
Avinguda Ferran Agulló, Avinguda Catalunya i 
acabant davant del Parc de Bombers de Tossa. 
Apunt: Totes les Colles participants a la Rua 
faran una coreografia final de 3 minuts davant el 
Parc de Bombers de Tossa. 

CONCURS DE COREOGRAFIA “SAMBÒDROM”
Després de la rua
Al Pavelló Municipal

LA RESSACA FINAL
A continuació i fins ben entrada la matinada...
Gran festa de comiat de la Ressaca del Carnaval. 
Música a càrrec de Dj AfriKa.
Lliurament de premis de la Rua de Carnaval i 
Concurs de coreografia.

28DIVENDRES
de febrer

   6DIVENDRES
de març

   7DISSABTE
de març

Hi haurà servei de bar i entrepans. 
No es permet l’entrada de menjar i begudes al recinte.

23           De  l’       al1            de març

LA GRAN RESSACA DEL CARNAVAL



Més informació a:

Tots els actes són gratuïts

@ressacadelcarnaval

@ressacadelcarnaval

www.tossademar.cat/carnaval

RUA DE CARNAVAL A L’ESTIU I FESTA DE 
LES COLLES DE CARNAVAL
La nostra vila també viu molt intensament el 
Carnaval fora dels mesos d’hivern.

Coneixeu la genial Rua de Carnaval a l’estiu? 
Un gran esdeveniment que tota la Costa Brava 
fa ressò! Enguany hem pensat que la millor data 
per celebrar la Rua de Carnaval a l’estiu serà el 
dissabte 20 de juny! Si, si, ja ho podeu anotar 
als vostres calendaris i agendes perquè la Rua 
de Carnaval a l’estiu OBRIRÀ L’ESTIU DE TOSSA 
DE MAR! 

I l’últim dissabte d’agost, no et perdis la Festa 
de les Colles de Carnaval a la platja!

Organitza:                                        Disseny i Fotografies: 

L’organització pot, per causes imprevistes, modificar 
aquest programa.


