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Fa no res canviàvem d’any, arribaven a Sitges els reis Mags i, amb ells, la vila reinicia-
va el conegut, intens i ric calendari festiu i tradicional. Només unes setmanes més tard  
ens trobem immersos en el Carnaval. Aquest any, però, ho fem amb un horitzó més 
clar, sense restriccions, sense mascaretes i (esperem) sense canvis de darrera hora 
provocats per situacions fora del nostre abast. 

El Carnaval 2023 torna amb tota la seva essència i amb alguns petits canvis que no 
pretenen més que millorar la festa i el gaudi de les sitgetanes, els sitgetans i, també, 
d’aquelles persones que visiten la vila per viure també un dels carnavals referents del 
país, de l’estat i del món. La recuperació del Cap de la Vila com a punt final, ens apro-
pa de nou al Carnaval més històric i recuperar una culminació de les rues esperada i 
desitjada. 

Reina i Carnestoltes caminaran de la mà aquest Carnaval, aixoplugats sota el saber 
fer de la colla 1, 2, 3 una de les més característiques per la sempre espectacular com-
posició de les seves disfresses i de Brisa Tropical, un referent també a les rues de la 
Disbauxa i l’Extermini. Les entitats han treballat com mai per treure al carrer més de 
1.500 persones i mantenir (i millorar) la programació tradicional que celebren i que tant 
alimenta i enriqueix el Carnaval sitgetà. Les persones que participen a les rues ultimen 
aquests dies tots els detalls perquè les disfresses brillin, sorprenguin o facin riure. La 
participació infantil també es prepara, així com els llits amb rodes i el fons d’armari 
carnavaler per gaudir d’un dissabte de fardo. 
Tot està a punt perquè comenci la festa, perquè 
vivim un Carnaval com el que volem viure: amb 
somriures, de celebració, de música, ball i cares 
tapades, però només per les màscares dels qui 
volen ocultar la seva identitat. 

A totes les persones que fan possible el Carna-
val, GRÀCIES. El vostre treball, respecte i ad-
miració fan que la festa sigui el que és i, desitjo, 
que sigui així per molts  anys més. De moment, 
vivim el present i  fem-ho amb alegria, amb 
diversió i amb el respecte que mereixen la festa, 
les persones que participen i el públic. 

Que soni la música, que volin els paperets, que 
el fardo ens increpi i que la ploma ens embruixi.                                                                      
Sitgetanes i sitgetanes, passeu un molt bon 
Carnaval 2023. 

Aurora Carbonell
Alcaldessa de Sitges

Un Carnaval per viure’l
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El Carnaval esperat!
Ja tornem a tenir el Carnaval de Sitges a tocar. Aquest any ja serà del tot normal, després 
d’un temps en què hem hagut d’adaptar-lo a les diferents realitats que hem viscut en cada 
moment.   Aquesta any ja no. Deixem enrere les mascaretes sanitàries i la distància, men-

tre Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval omplen el poble d’alegria. 

Tot i els entrebancs sorgits en els darrers mesos, estic molt content i satisfet de com s’ha 
treballat per part de totes les persones que fan que el Carnaval de Sitges sigui una realitat. 
Especialment, vull destacar el suport de les entitats, el Casino Prado Suburense, la Socie-

tat Recreativa El Retiro i els Independents del Carnaval, que han estat juntament amb la 
Regidoria de Tradicions i Festes i les colles que impulsen els personatges (1, 2, 3 i... i Brisa 

Tropical), el motor perquè avui ens trobem aquí, a punt de treure al carrer un Carnaval a 
l’alçada del que Sitges es mereix. Gràcies!

Així, aquest any, gaudirem de ple els actes tradicionals i festius com abans de la pandèmia. 
I és que les sitgetanes i els sitgetans us ho mereixeu tot! Desitjo fermament que gaudim al 
màxim de la celebració, amb les persones que estimem, amb les amistats i amb aquelles 

persones que retrobem d’any en any en aquestes dates. 

De la mateixa forma que desitjo que gaudiu al màxim del Carnaval, que la Disbaux 
                              i l’Extermini, que el fardo i la ploma s’apoderin dels carrers de Sitges,

també us demano, que sigueu responsables, i que fem del nostreCarnaval, una festa segu-
ra i lliure d’agressions, on totes i tots ens

hi sentim bé, demostrant, una vegada més, l’amor i el res pec-
teque sentim per les festes i les tradicions locals. Voldria, com 
sempre faig, agrair l’esforç i el treball de les entitats, les colles, 

el sector comercial i de la restauració, i de tantes sitgetanes i 
sitgetans que amb la seva implicació, edició rere edició, de-

mostren que el Carnaval de Sitges és viu i que aconseguirà, 
del 16 al 22 de febrer, portar l’alegria i la disbauxa als nostres 

carrers, a les nostres cases i allà on calgui, perquè aquests 
set dies regni la felicitat!

Així mateix, voldria fer extensiu aquest 
agraïment a la Comissió de Carnaval, que 

presidia Núria Escarp, per la tasca 
desenvolupada els darrers anys.

Aquest serà el Carnaval de la normalitat. 
El Carnaval esperat. 

Alegria i bon Carnaval!

David Martínez Lluís
Regidor de Tradicions i Festes
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El Carnaval de la normalitat
Ho va encertar i bé, una cantant molt estimada pel nostre poble, quan deia allò de què 
la vida és un Carnaval...  I aquest any potser amb més motiu que mai, ja que, junt amb 
els meus companys i companyes –pels que no tinc suficients paraules d’agraïment-, 
ens hem embarcat en aquesta  aventura, a vegades una mica ingrata però molt encora-
tjadora, de formar la nova Comissió del Carnaval de la Societat Recreativa El Retiro. 

Fa mesos que hi treballem per tal de seguir amb la bona feina que s’ha fet fins ara i per 
aportar el nostre granet de sorra perquè el nostre Carnaval, el de les sitgetanes i els sit-
getans, brilli com mai. Tot és nou, tot són reptes, ens hem trobat amb alguna dificultat, 
però seguim amb tenacitat i ganes que tot surti bé. 

Perquè enguany, si res no es torça, serà el Carnaval de la tornada a la normalitat, el 
Carnaval dels somriures, de les abraçades, dels petons, dels brindis, sense distàncies, 
sense restriccions, sense mascaretes, i tornant a fer allò que millor se’ns dona: gaudir 
de la nostra Festa.

Així que estarrufeu les vostres plomes, 
prepareu les màscares i els maquillat-
ges, enllestiu les disfresses, i prepa-
reu-vos que això ja comença!

En nom de tota la Comissió del Carna-
val de la Societat Recreativa El Retiro, 
desitgem que passeu un immillorable 
Carnaval i que el gaudiu per vosaltres i 
pels que, malauradament, ja no hi són.

I no oblidem que el Carnaval el fem totes 
i tots. Entitats, colles, voluntaris, col·la-
boradors, personatges, públic... No hi ha 
Carnaval sense vosaltres i, per això, tots 
hem d’anar a una. 

Sílvia Peñas
Presidenta del Carnaval 
de la Societat Recreativa El Retiro
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L’Agrupació dels Independents del Carnaval de Sitges torna als carrers com ve fent des 
de fa 28 anys, amb ganes, il·lusió i demostrant estar a l’altura del que la gent de Sitges 

mereix. Enguany, torna a ser un any molt especial, perquè la Colla Brisa Tropical encar-
na el personatge de la Reina. Estic segura que deixarà el llistó molt alt, demostrant del 

que és capaç amb l’elegància, creativitat i bon gust que la caracteritza. 

Després d’uns anys amb uns carnavals diferents a causa de la pandèmia, tornem als 
carrers sense mascareta, sense restriccions i recuperant el nostre estimat Cap de la 

Vila. Estic segura que tot l’engranatge del carnaval no seria possible sense la gent que 
hi participa, sobretot aquelles persones voluntàries que treballen de manera altruista 
perquè gaudim de la setmana carnavalera. Carrossaires, tractoristes, modistes, caps 

de colla i tantes altres. M’agradaria agrair-los el treball que fan, ja que sense ells el Car-
naval que coneixem no seria possible. 

Després de gairebé tres dècades, la nostra entitat s’ha guanyat un lloc i ha demostrat 
estar a l’altura. Som l’entitat més jove i, lluny del que poden creure alguns, el Carnaval 

el conformem tres entitats. 

Voldria anunciar que després de 14 anys 
com a presidenta acaba una etapa i 

l’Agrupació dels Independents del Carna-
val donarà la benvinguda a una nova pre-

sidència, a la qual m’agradaria desitjar-li 
molta sort i encert al capdavant de la que 
considero la meva segona casa.  Espero 
que gaudeixi tant del carnaval com he fet 

jo, i continuaré fent.

M’acomiado orgullosa del treball realitzat 
i de la situació actual en la qual es troba 

l’entitat. Ha estat un plaer formar part 
de la Comissió i treballar per millorar el 

nostre Carnaval.  No ha estat una tasca 
fàcil i, després de tots aquests anys, estic 

segura que hauré comès alguns errors 
però també encerts. He vist evolucionar 

i créixer l’entitat, adaptant-se als canvis i 
demostrant del que és capaç de fer.

Visca el Carnaval de Sitges!

Otilia Blanco
Presidenta de l’Agrupació 

dels Independents del Carnaval 

L’entitat més jove 
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El Carnaval del segle XXI
El Carnaval de Sitges té el seu fonament en el voluntariat i en la iniciativa de la societat sitgeta-
na; existeixen referències de finals del segle XIX. El model de rues evoluciona fins a finals dels 
70, que es recupera i pren la forma actual: colla amb carrossa, l’elaboració de la qual respon-
sabilitat és exclusiva de les entitats actuals. El Carnaval viu el màxim d’esplendor als anys 90, 
quan incorpora actes nous, alguns desapareguts com el panaché o ball a l’americana. Altres, 
com la cursa de llits o la festa del fardo, s’han consolidat. També s’han produït canvis d’horaris, 
de seguretat i de recorregut de les rues, fruit de l’enduriment de les normatives. 

En canvi, no s’ha treballat per desenvolupar un canvi artístic i creatiu, i tornar a trobar la 
diferenciació que ens caracteritzava. El model d’èxit del nostre carnaval ha estat copiat per 
tot Catalunya, i fins i tot millorat, i ara correm el risc que es converteixi en mediocre, si no 
som capaços de donar-li un nou impuls.

La recent dimissió de la comissió de Carnaval fa palesa les diferents visions sobre la festa. 
Una festa que sobre el paper organitza l’Ajuntament (hi aporta una part dels recursos) i en 
la que tècnics, cossos de seguretat, i normatives tenen la darrera paraula. Però el Carnaval 
es continua fent encara de forma artesanal (amb recursos molt limitats) per voluntariat de 
les nostres entitats (cada vegada més escàs i amb una infraestructura insuficient). Això, ens 
fa prendre decisions i riscos que segurament no ens corres-
ponen. Volem jugar la Champions amb mitjans de regional.

Des del Prado farem la carta als reis al nou consistori que 
ha de venir. És necessari asseure’s en una taula a 
treballar de veritat cap al Carnaval del segle XXI, fa anys 
que ho reclamem; és necessari professionalitzar-se, 
utilitzant noves tècniques de construcció, segures, in-
novadores, sostenibles i ecològiques, cercant oferir un 
espectacle pel gaudi dels qui hi participem i dels que 
ens vénen a veure.

Calen més recursos que cal cercar, im-
plicar a la resta d’agents econòmics de 
la vila, buscar patrocinadors globals i 
reinventar-nos, però per damunt de tot 
treballar en equip deixant al marge 
personalismes pel bé comú.

Hem iniciat el compte enrere, i no 
ens pot trobar a contrapeu. Es-
tiguem preparats. Mentrestant 
gaudim del Carnaval 2023.

Bon Carnaval!

Isaac Bielsa 
President del Carnaval del 
Casino Prado
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 Per exigències del guió, m’ha tocat fer aquest article submergit en plenes festes de Nadal. 
A banda que se’m feia molt estrany, el pensament no s’acabava de centrar en la temàtica 

carnavalesca. Coincidia també que tampoc feia fred i, entre una cosa i l’altra, la situació era 
del tot rocambolesca, ja que Nadal i Carnaval són com un ou i una castanya. Però vet aquí 

que, gràcies a un detall que coincideix en aquestes dates, he trobat el fil conductor d’un 
escrit que ha de contribuir a enaltir el protagonisme d’aquestes dates, en què la disbauxa 

predomina per damunt de tota lògica. 

El primer assalt a aquest desafiament a la normalitat es fa evident només acabat d’encetar 
un nou any. Just en aquell moment quan traiem tot un seguit d’elements que ens permeten 

transformar la nostra identitat exterior: el sombreret de forma cònica, l’antifaç, el collaret 
multicolor, una trompeteta senzilla però engalanada amb cintes de paper en la campana. 

Com tampoc hi falta aquest detall imprescindible, l’espanta sogres. 
     

Lluint tota aquesta parafernàlia, s’escau celebrar el primer ball de l’any, que no resulta men-
ys desfermat que els de Carnaval, i ens adonem que a les persones ens agrada amagar la 

nostra identitat darrera d’uns els elements, sempre que sigui possible. 
   Així, la realitat fa que no sembli tan descabellat referir-nos al Carnaval, quan just encetem 

el Nadal, perquè ja fa dies que les colles tenen decidit de què i 
com es vestiran i les cosidores ja hi estan treballant. 

Durant aquesta successió d’eta-
pes, obsevem com s’alternen                                                                                                   

altres carnavals, de diferent significat. En ple estiu se 
       n’organitza un altre, també pel passeig, que aplega 
una gran multitud de participants i d’espectadors. Coin-

cidint amb el Festival de Cinema Fantàstic, té lloc la 
desfilada  zombie: un altre carnaval, amb protagonistes 

terrorífics i ensangonats.

            I mentre aquestes influències es van succeint, 
Sitges creix i als carrers s’hi concentra molta gent. 
Els que som del poble i amb arrelat pedreguí, ens 

encurioseix que pas sem estona sense coincidir 
amb cap dels nostres i ho exterioritzem: “molta 
gent i no coneixem a ningú”. Ve a ser el genuí 

sentit del Carnaval, el que feia honor a la pregun-
ta més carismàtica i la que volia provocar més 

confusió: ”Que me conoces?”. Si ens guiem per 
aquest desco neixement d’identitat i amb la dis-
bauxa ambiental, podem arribar a la conclusió 

que a Sitges cada dia és Carnaval.
                                                                                             

 
Joan Yll i Martínez 

Cronista Oficial de la Vila

El Carnaval de cada dia
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Corentin Huon de Penanster és un artista francès, establert a Barcelona des de 2016. 
Especialista en la tècnica del collage, enfoca el seu treball en la cerca de revistes per a 
aconseguir més retallades i així muntar les històries de la seva col·lecció pròpia. 

La seva obra ha estat exposada a París, Lausanne, Tours i Barcelona, amb creacions 
que abasten temàtiques variades i amb el denominador comú del retrat femení. Coren-
tin inclou sovint en els seus treballs històries familiars, als quals afegeix també retalls 
de fotografies familiars i privades. Aquesta combinació eleva la seva obra més enllà del 
simbolisme, sinó que aconsegueix unir fantasia, creativitat i somni, amb realitat i anhels 
personals. 

Per a l’artista, el cartell del Carnaval de Sitges reuneix diferents elements:
 “Després de dos anys difícils, en què la gent no va poder sortir o reunir-se, per fi 
és el moment de brindar i de sortir al carrer, tots 
junts, disfressats per a ensenyar el 
millor pentinat adornat de colors i el 
conjunt en joc.

És l’hora d’ensenyar als altres que estem 
llestos per festejar amb alegria en el cor...
de cridar el seu ànim al món... de
viure com el sentim cadascun,
al seu aire!

Salut!”.

Corentin Huon de Penanster
Autor del cartell del Carnaval

Festejar amb l’alegria del cor
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Festejar amb l’alegria del cor
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A les acaballes del segle XX Brisa Tropical ja sortia als carrers de Sitges per celebrar el 
carnaval, i ho feia amb il·lusió, amb ganes de ballar i sempre transmetent alegria. I pen-
sareu, sí que són antigues aquestes... Doncs sí! I aquí seguim i continuarem ballant amb 
el mateix esperit, i gaudint d’una de les millors festes del nostre poble.

Aquest any 2023, per celebrar que fem 25 anys com a colla, hem volgut participar junt 
amb la colla 1, 2, 3 i... en la representació dels personatges del Carnaval de Sitges. 
Les dues colles hem treballat conjuntament i ha sigut una experiència molt enriquidora. 
Esperem sorprendre amb un Carnaval diferent i innovador. Un Carnaval de fusió. Així 
doncs, Brisa Tropical representarà la Reina del Carnaval i la colla 1, 2, 3 i... farà el per-
sonatge del Carnestoltes. Les dues colles conjuntament presentem un espectacle ple de 
vida, de color, de lluentons i plomes, sempre part de la nostra essència.

Volem donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat a fer possible aquest 
projecte tan ambiciós i emocionant alhora: a la Societat Recreativa El Retiro per ce-
dir-nos espai al seu local per a la preparació de la carrossa, i moltes gràcies als carros-
saires, tan importants en el Carnaval, per ajudar-nos en tot. Carrosaires, sou molt grans! 
També agrair a totes aquelles persones que ens han aconsellat, que han compartit la 
seva experiència i ens han acompanyat en els esdeveniments i preparació del Carnaval. 
Finalment, donar les gràcies a l’equip de treball de BrisaTropical, que ha dedicat esforç i 
temps per fer aquest carnaval d’allò més especial. Tampoc volem oblidar-nos de la nos-
tra coreògrafa que ens engresca i motiva a cadascun dels assaigs.

Desitgem que us agradi la nostra Reina, espectacular, divertida, empàtica, plena de be-
llesa i de bona energia. Així és la Reina del Carnaval de Sitges de Brisa Tropical!

Visca el Carnaval de Sitges 2023!

Brisa Tropical
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Què és per a 
tu el Carnaval?

La Gresca: 
“Per a la Gresca, el Carnaval de 

Sitges és un guirigall d’emocions i 
ja està aquí! Quan arriba, explotem 
d’alegria, de gresca, amb ganes de 

passar-ho bé i gaudir” No K-Lia: 
Mori la ploma, visca el fardo!

Hakuna Matata: 
“El Carnaval de Sitges 

és alegria i gresca! 
Hakuna Matata!”

Millenium: 
“Compartir fantasia, colors, purpurina 
i alegria,  per celebrar una tradició de 
disbauxa que uneix participants amb 

visitants”

La gaushe divine: 
“El Carnaval és una passió i un sentiment que preparem amb il·lusió durant tot 

un any. Desitgem que la gent pugui gaudir d’un gran espectacle i del triomf de la 
feina ben feta de cada colla”

Aliguinhos: 
“Recuperem la corba més famo-
ses del nostàlgic recorregut de 
les rues del Carnaval. La corba 

del Carrer Bonaire”

Sabor: 
“El Carnaval és disfrutar i con-
tagiar a la gent amb la nostra 
manera de fer: amb la nostra 
disfressa, el maquillatge, la 

música en viu i ballant sense 
parar”

Fantasía: 
 “Sentiment de Festa. Ganes de pas-
sar-ho bé i, sobretot, que no es perdi 
l’essència i poder tornar a gaudir d’un 

Carnaval com el d’abans”

Set de Carnaval: 
“És una manera de viure, d’estar 

connectats tot l’any”

Brisa Tropical:
“És la festa de l’expressió, de la llibertat, de l’ale-
gria, brillar en una disfressa que no podem portar 

tot l’any… L’evasió del nostre món”

Bon Rotllo:
El Carnaval representa el treball 

de tot el poble, que fa possible que 
gaudim d’uns dies d’alegria i gresca.
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Erem Pocs: 
“El Carnaval significa retrobament amb la 

gran família carnavalera. Són quasi 50 anys 
sortint amb la participació de diferents gene-
racions. El Carnaval és més que una festa, 

és un sentiment!”

A tope: 
“Un Carnaval de tots els 
sitgetans, del poble i pel 
poble, de proximitat, d’in-
teraccionar amb el públic i 
d’una Comissió diferent”

El 27: 
“El Carnaval és l’única setmana 
de l’any quan no treballem, ens 
dediquem a gaudir del treball 

de 51 setmanes”

Paparrús: 
“El Carnaval és art i cultura, és 
festa, ritme i música, és color. 
És part de la nostra vida, és 
família carnavalera, és unió i 

orgull”

Com tu :
“És una barreja de llum, 

color, fantasia i disbauxa que 
gaudim des del minut zero, 
desbordant-se totalment du-
rant les rues de la Disbauxa i 

l’Extermini”

SMILE:
“El Carnaval no són només 2 dies, és tot 

l’any ple d’idees, preparacions i realit-
zacions. Poder passar temps junts i així 

viure moments inoblidables”

MARAKA:
“El Carnaval és el món 
màgic de la imaginació, 
i ho vivim amb dedica-
ció, passió, ball i molta 

felicitat”

Xispun: 
Volem un Carnaval de 7 dies!

Paperets Club: 
“Per Paperets Club el Carnaval és alegria i diversió, 
escarxa i purpurina, plomes i lluentons, màscares i 
antifaços, melodia i batucada, confeti i serpentines, 

xató i coca de llardons, canalla i adults, Carnestoltes 
i Reina, entitats i paper, molt paper”

1, 2, 3 i...:

Salut!

A Saco:
“El Carnaval és una ale-
gre tradició i un espai on 
gaudir, compartir i retro-
bar-se, transformant els 
hiverns freds en càlids 

estius”

PANXAMPLA’S:
nellucse sne cop-
mat yna tseuga is 
taruj led serbmem 
sle stot a meriud-

bA
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Gimnàstic 52:
“El Carnaval de Sitges és fantasia, 
gresca i disbauxa! És espectacle 
i ens encanta, ens agrupa, ens fa 

imaginar i crear cada any una temàti-
ca més espectacular per fer créixer el 

Carnaval de Sitges!”

Club Natació:
“El Carnaval de Sit-
ges és una festa del 
poble per al poble, 
plena de diversió i 

alegria”

MARACUYÀ:
“És una de les millors setmanes de l’any. El ball, l’alegria i la música però sobretot 

la companyonia i ganes de passar-nos-ho d’allò més bé totes amb Sitges”

KIRIKU:
“Els dies de les rues 
són d’alegria i gres-

ca; intentem que 
la colla i el públic 

gaudeixin amb nosal-
tres d’aquesta festa 
tan esperada, que 

mostra el resultat de 
feina i preparació”

CARRUSEL:
“El Carnaval és molt més que 
una setmana... Per a nosaltres 

és alegria, diversió, tradició, 
família i espectacle”

OASIS:
“Per a nosaltres el Carnaval és una 
oportunitat per reunir un grup ben 

variat de gent i fer caliu en un oasi de 
dinars i sopars”

DASKIN’S:
“Debutem al carnaval amb mol-
tes ganes de gatzara, xerinola, 
gresca, tràfec, rebombori, enre-
nou i xivarri. Els seus membres 
es defineixen com a “millennials 

extended”

LLANTO’S:
“El Carnaval és com l’armari d’on 

molts encara no han sortit mostrant la 
part més sensual i sexual, divertida i 
canalla, atrevida i transgressora i fent 
que el públic formi part del que fem i 

gaudim”

ADIABARA:
“El Carnaval és 
vida, fantasia, 

plomes, lluentons 
i la nostra forma 

de vida”

MAKOKIS:
“El Carnaval és 
treball, festa, 

disbauxa, color 
i alegria”

HUERTOS:
“El Carnaval és oblidar-se de tot 

en un moment d’embogiment 
col·lectiu, és riure’s d’un mateix 
per a fer riure als altres, és do-
nar-ho tot de dijous a dissabte i 
mantenir el ritme per petar-ho a 
les rues amb una bona dosi de 

fardo!”
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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 del 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 Vidues 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. 
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Dissabte 4 de Febrer

Diumenge 5 de Febrer

12 h XERRADA - VERMUT DE CARNAVAL: 
-Carn? -Nah! -Val.

      19 h XERRADES DE CARNAVAL: 
Un Carnaval de Sitges sense Comissió. Pot funcionar? 

  19 h XERRADES DE CARNAVAL: 
El Carnaval de Sitges: entitats, colles i públic. Diferents models?  

Els participants es presentaran pròximament a les xarxes socials de l’entitat.
Lloc: Hort de Can Falç.
Organitza: Agrupació de Balls Populars i Ateneu Popular de Sitges 

Els participants es presentaran pròximament a les xarxes socials de l’entitat.
Modera: Sergi Molina Jaime
El públic hi podrà intervenir.
En acabar el debat: Presentació pública del cartell de Carnaval d’El Retiro, obra de Jordi 
Abellan. 
Lloc: Sala d’actes de la Societat Recreativa El Retiro.
Organitza: Societat Recreativa El Retiro. 
 

Els participants es presentaran pròximament a les xarxes socials de l’entitat.
Modera: Sergi Molina Jaime
El públic hi podrà intervenir. 
Lloc: Sala d’actes de la Societat Recreativa El Retiro.
Organitza: Societat Recreativa El Retiro.
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Dissabte 11 de Febrer
18 h PRESENTACIÓ DE LA REINA INFANTIL 2023

10.30 h FESTA INFANTIL

Espectacle de llum i color que us farà vibrar, protagonitzat per la colla de la 
Reina infantil.
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Informació entrades a secretaria de l’entitat. Màxim 2 
entrades per persona.
Lloc: Teatre Prado
Organitza: Casino Prado & Esplai de Dansa Casino Prado.

Amb activitats infantils, mini-disco i actuació de Markatú Batucada.
Entrada lliure.
Lloc: Palau del Rei Moro
Organitza: Agrupació de Balls Populars de Sitges
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Diumenge 12 de Febrer
12 h GRAN QUINTO CARNAVALER

19 h GALA DRAG QUEEN 2023

11 h 26è CONCURS DE MESTRES XATONAIRES

Vermut i regals de totes les Colles del Carnaval d’El Retiro
Lloc: Saló Teatre de la Societat Recreativa El Retiro
Organitza: Societat Recreativa El Retiro
Preu: 6 € / Cartró

Segona edició de la Gala Drag Queen amb un espectacle carnavaler i amb la                              
participació de la Reina del Carnaval, la Reina del Carnaval Infantil, Drags d’arreu del 
país, presentadors, escoles de dança, artistes convidats a nivell nacional i internacional 
i amb la participació de les colles del Carnaval de Sitges. 
(Acte amb pirotècnia)
Lloc: La Fragata
Organitza: Ajuntament de Sitges 

Categories per infants, joves i adults
Tota la informació a casinoprado.cat
Lloc: Jardins del Prado
Organitza: Casino Prado
Col·labora: Mercat Municipal
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Dilluns 13 de Febrer
DIA INTERNACIONAL DEL XATÓ
20 h TALLER COM PREPARAR UN BON XATÓ
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.
Acte disponible només per a Socis. Places limitades! 
Lloc: Sala d’actes Societat Recreativa El Retiro.
Organitza: Societat Recreativa El Retiro.
Col·labora : Associació de Paradistes del Mercat de Sitges
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Dijous gras, 16 de Febrer
                    19 h Arribo de Sa Majestat Operusprimus Carnestoltes I i 

Presentació de la Reina del Carnaval i el seu seguici

21 h XATONADA - ESPECTACLE AL CASINO PRADO

22.30 h ESTRENA DEL NOU ESPECTACLE DEL CARRUSEL DEL PRADO

Sa Majestat Operusprimus Carnestoltes I i la Reina del Carnaval de Sitges, amb els    
respectius seguicis, arribaran a La Fragata. Boicotejats per l’esperit de la colla Llantos, 
que seran els precursors del malson que ens faran passar a tots. 
Necessitaran tot l’escalf de les vilatanes i vilatans per rebre’ls com cal. Es prega                 
puntualitat i ganes de gresca. 
Sa Majestat Operusprimus Carnestoltes I, llegirà el Predicot al mateix lloc i prendrà 
el govern a l’alcaldessa perquè a Sitges regni la disbauxa durant tota la setmana de        
Carnaval.
En acabar el Predicot, Sa Majestat Operusprimus Carnestoltes I, la Reina del Carnaval i 
els seus respectius seguicis faran el següent recorregut: La Fragata, Bassa Rodona, Pou 
Vedre, Espalter, Sant Francesc i Cap de la Vila.
(Acte amb pirotècnia)

Xatonada-espectacle amb la presència de Sa Majestat Operusprimus Carnestoltes I i la 
Reina del Carnaval.

Venda d’entrades a secretaria. 
Lloc: Teatre Prado
Organitza: Casino Prado & Carrusel del Casino Prado

21.30 h XATONADA POPULAR  
AGRUPACIÓ BALLS POPULARS DE SITGES

Xatonada amb actuació sorpresa i la visita de Sa Majestat Operusprimus                                                 
Carnestoltes I i la Reina del Carnaval, amb les seves respectives comitives. Es repartirà 
‘La Gallofa’, revista satírica, carnavalera i sense censura de l’entitat. 
Preu: A determinar 
Els tiquets per a la xatonada popular estan a la venda a la secretaria de l’entitat (els         
divendres 3 i 10 de febrer de 18 h a 20 h). Més informació a les xarxes socials de l’entitat.
Lloc: Palau del Rei Moro 
Organitza: Agrupació de Balls Populars de Sitges 
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Divendres 17 de Febrer
9 h VISITA A LES ESCOLES DE SITGES

19.30 h RUA D’ANTES

23 h FESTA AL PRADO

Sa Majestat Carnestoltes I i la Reina del Carnaval de Sitges 2023, amb els seus seguicis, 
visiten les escoles i les llars d’infants municipals per portar el Carnaval a tot arreu. Con-
viden a tots els nens i nenes a que preparin disfresses i decorin les aules i les escoles. 
Horari: 
Matí: IES Joan Ramon Benaprès, Miquel Utrillo, El Cercolet, British School Bcn,           
          Agnès De Sitges, Maria Ossó, IES Vinyet, Institute of Arts Barcelona
Tarda: La Moixiganga, Esteve Barrachina i Pia Sitges 

Des de l’epicentre del nostre municipi que tantes rues carnavaleres va encetar, i pels 
més nostàlgics del nostre estimat Carnaval, torna un any més la Rua d’Antes. La colla de 
fardo amb les dents més pronunciades que Carlos Baute (Colla Huerto’s) serà l’encarre-
gada d’animar el punt de trobada. També es comptarà amb la presència de Sa Majestat 
Carnestoltes I, La Reina del Carnaval i totes les persones que vulguin venir disfressades 
d’allò que més els hi plagui. La Xaranga BKT Brass Band amenitzarà la festa fins a arri-
bar a la plaça de la Fragata. Us hi esperem!
Recorregut: Cap de la Vila, Parellades, Bonaire, Passeig de la Ribera fins la plaça 
de la Fragata.
Organitza: Colla Huerto’s 
Col·labora: La Penya d’Antes i L’Agrupació de Balls Populars de Sitges

Venda d’entrades a casinoprado.cat.
Lloc: Teatre Prado
Organitza: Casino Prado

22h  XATONADA AL RETIRO

Amb l’assistència de Sa Majestat Operusprimus Carnestoltes I i la Reina del Carnaval de 
Sitges, amb els seus respectius seguicis. 
Al finalitzar la Xatonada, Festa Carnavalera a la discoteca New Ricky’s per a tots els 
assistents majors d’edat!
Lloc: Saló Teatre de la Societat Recreativa El Retiro.
Organitza: Societat Recreativa El Retiro.
Preu: Preus especials per a socis i colles d’El Retiro. Més informació pròximament 
a les xarxes socials de l’entitat i la secretaria d’El Retiro. 
Col·labora: New Ricky’s Sitges
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Dissabte 18 de Febrer
10 h VISITA AL MERCAT MUNICIPAL 

CURSA DE LLITS DISFRESSATS

15.30 h BALL DEL FARDO 

De 17 h a 21 h TEQUEREQUE FESTA 

21 h XATONADA AMB ESPECTACLE CARRUSEL

Visita de Sa Majestat Operusprimus Carnestoltes I i la Reina del Carnaval de Sitges amb 
les seves respectives comitives acompanyats a ritme de BKT Brass Band. 

11h Presentació dels llits disfressats participants a la cursa. Amenitzat per part de les 
colles del Carnaval NO K-LIA, LLANTOS, PANXAMPLA’S i HUERTO’S al Cap de la Vila. 
12h Sortida de l’esperada i esbojarrada CURSA DE LLITS DISFRESSATS des de les 
portes del Casino Prado i que recupera el centre del poble.
Donaran el tret de sortida la Reina de Carnaval i la Reina infantil que tancaran el recorre-
gut conjuntament amb S.M. Carnestoltes amb l’animació de BKT Brass Band.
En acabar la cursa, es premiarà als grups guanyadors, aquest any amb nous i més          
divertits premis.
Organitza: Casino Prado
Col·labora: Restaurant La Farina, Sixlyon, Barraques, Autoescola Sitges Garraf,       
Pneumàtics, Bladé, Vichy i Fontdor.

Amb Miquel del Roig, Angangas, Vizuri i dj Ceba 
Lloc: Passeig de la Ribera, zona gronxadors 
Organitza: Barraques de Sitges.   

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, pas-
seig de la Ribera, 1r de Maig, plaça Indústria, Marquès de Montroig, Parellades, 
Bonaire i passeig de la Ribera. 
Organitza: Markatú Batucada

Xatonada amb la presència de Sa Majestat Operusprimus Carnestoltes I i la Reina del 
Carnaval.
Xatonada amb el nou ESPECTACLE DEL CARRUSEL DEL PRADO

22.30 h ESPECTACLE CARRUSEL:
Venda d’entrades a secretaria.
Lloc: Teatre Prado
Organitza: Casino Prado  & Carrusel del Casino Prado
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Diumenge 19 de Febrer

Dilluns 20 de Febrer

12 h RUA INFANTIL 

11 h VISITA A LES RESIDÈNCIES 

16 h VISITA A LES RESIDÈNCIES 

19.30 h RUA DE LA DISBAUXA

De 23 h a 5 h FESTA DE LA DISBAUXA

Recorregut: sortida des del final de l’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, plaça del Pou Vedre, Espalter, Sant Francesc i Cap de la Vila.

Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval Sitges 2023 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. 

Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval Sitges 2023 amb els seus seguicis, 
visiten les residències 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

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, 
Espalter, Sant Francesc i Cap de la Vila.

Prioritat de Compra: Colles del Carnaval del Prado
Venda d’entrades a casinoprado.cat 
Aforament limitat 
Lloc: Teatre Prado
Organitza: Casino Prado 
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17 h BERENAR INFANTIL

Berenar per als infants de les colles infantils del Casino Prado i festa amb grup d’anima-
ció. Amb l’actuació de la Reina Infantil.
Lloc: Casino Prado
Entrades per invitació

Dimarts 21 de Febrer
12 h RUA INFANTIL

21 h RUA DE L’EXTERMINI

De 23 h a 5 h FESTA DE L’EXTERMINI

Recorregut: sortida des del final de l’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 mun-
tanya), Bassa Rodona, plaça del Pou Vedre, Espalter, Sant Francesc i Cap de la Vila. 

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, 
Espalter, Sant Francesc i Cap de la Vila.

Prioritat de Compra: Colles del Carnaval del Prado
Venda d’entrades a casinoprado.cat
Aforament limitat 
Lloc: Teatre Prado
Organitza: Casino Prado 
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Dimecres de Cendra 
22 de Febrer

18 h CAPELLA ARDENT de Sa Majestat Operusprimus Carnestoltes I

18.14 h FORMACIÓ DEL DOL A SA MAJESTAT CARNESTOLTES I

16 h – 17 h CAFÈ, COPA I PURO

19 h ENTERRO de Sa Majestat Carnestoltes 

La colla LLANTOS posarà punt i final a la vida de Sa Majestat Operusprimus 
Carnestoltes I
Lloc: Ajuntament de Sitges

Classe magistral del plor, el desconsol i la litúrgia fúnebre.
S’hi espera l’assistència de totes les ploraneres Sitgetanes.
Lloc: Societat Recreativa El Retiro
Organitza: Societat Recreativa El Retiro

Lloc: La Cantina d’El Retiro.
Organitza: Societat Recreativa El Retiro.

La comitiva sortirà de la Pl. Ajuntament acompanyat del seu seguici i de les ploraneres 
que vulguin mostrar el seu respecte al nostre Rei del Carnaval. Amb la participació de la 
Vella Quaresma. 
(Acte amb pirotècnia)
Recorregut: Ajuntament, Major, Parellades, Bonaire, passeig de la Ribera fins      
arribar a l’alçada del monument al Greco. 
Lloc: platja de La Fragata 
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21h ACTE DE CLOENDA

21h SOPAR DE CLOENDA - EL RETIRO

ARRIBADA DE LA SRA. QUARESMA

Acte de cloenda del carnaval del Casino Prado.
Entrades per invitació.
Aforament limitat 
Lloc: Teatre Prado
Organitza: Casino Prado Suburense

Preus especials per a socis i colles d’El Retiro. Més informació pròximament a les xarxes 
socials de l’entitat i la secreteria d’El Retiro.
Lloc: Saló Teatre Societat Recreativa El Retiro.
Organitza: Societat Recreativa El Retiro.

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.
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