




El Carnaval de la Costa Brava Sud va néixer l’any 2012, de la voluntat de les viles costaneres, Tossa, Lloret i Blanes 
de promocionar conjuntament les seves Rues de Carnaval. Enguany, celebrarem la setena edició. El Carnaval de 
la Costa Brava Sud, és un Carnaval molt jove però amb una gran projecció de futur. Els resultats, evidencien que 
la unió dels tres municipis, ha estat un encert i un gran èxit. 

El Carnaval de la Costa Brava Sud, és una proposta turística de qualitat. Blanes, Lloret i Tossa, tres municipis con-
solidats turísticament parlant, ofereixen un ventall de propostes de restauració, d’allotjament, i d’oci, de qualitat 
contrastada perquè el visitant pugui gaudir d’un gran cap de setmana. 
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Arriba el Carnaval 2018, un dels caps de setmana més creatius de l’any. És el moment de buscar idees, disfres-
sar-te d’allò que més t’agradi, ja sigui amb o sense sentit. Comparteix aquest cap de setmana amb els teus amics 
i familiars. Balla, gaudeix i somriu. 

Arranca el divendres al matí, en què tots els negocis podran ambientar els seus llocs de treball com a llocs de 
diversió i disbauxa. La rua de les escoles,  la passada del Rei Carnestoltes, les disfresses al carrer, la gran rua, 
l’enterrament de la sardina..., són, entre d’altres, les activitats que es duran a terme duran aquests dies.

Aquest cap de setmana, Lloret de Mar s’omple de festa, somriures, colors, balls i alegria. Des dels ciutadans de 
Lloret fins als visitants de municipis propers i no tan propers fan que, a la vila, aquest cap de setmana es conver-
teixi en un dels més esperats de l’any. 

És per això que volem que comparteixis i gaudeixis cada moment.

Molta felicitat i bon carnaval! 
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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 escoles faran una rua. 

ARRIBADA DEL 

CARNESTOLTES
19 h 

Des d’El Puntet de Lloret, passant 
per l’avinguda 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.

DIVENDRES

9 de febrer
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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 fan el mateix 
dia. 

GRAN RUA DE 

CARNAVAL
A les 16 h 
S’inicia al passeig de Comprodon 
i Arrieta, passa pel passeig de 
Verdaguer, el passeig Agustí i 
Font, l’avinguda Josep Marlés i 
l’avinguda del Rieral. 

31è BALL DE LES 

DONES
23.30 h 
Es farà a l’auditori del Gran Casino 
Costa Brava, a càrrec de l’Orquesta 
Gran Premier. 

DISSABTE 10 

de febrer
GRAN RUA DE CARNAVAL
12 h 
S’inicia al passeig de Comprodon i Arrieta, passa pel passeig 
de Verdaguer, el passeig d’Agustí i Font, l’avinguda de Josep 
Marlés i l’avinguda del Rieral. 

BALL 

22 h 
Es farà a l’auditori del Gran Casino Costa Brava, a càrrec de 
Disco-Show Mòbil. L’entrega de premis es realitzarà durant 
l’acte. 

DIUMENGE 11 de febrer 

ENTERRAMENT DE LA SARDINA 

DIMECRES 14 de març

20 h 
Sortida del seguici des de 
la plaça Pere Torrent, fins 
a arribar a la plaça de la 
Vila. Lectura del testament i 
ball popular amb el conjunt 
Maracaibo. 

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. 
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Totes les activitats són gratuïtes

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

 facebook.com/festeslloret

*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. 

Descarrega’t l’App “LloretSmart”

Edita: Ajuntament de Blanes, 
Lloret de Mar i Tossa de Mar

Producció Editorial: Edicions MIC
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 Carnaval de Blanes Ciutat Esportiva 2017.
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Per segon any consecutiu, el Carnaval de Blanes es trasllada el dissabte dia 10 a la Ciutat 
Esportiva. Així que no us preocupeu pel fred, la pluja o l’aparcament: escolliu la disfressa 
que més us agradi i veniu amb la família o els amics a gaudir de la festa del carnaval amb 
nosaltres.

Volem que el nostre Carnaval es pugui gaudir en família. Per aquest motiu, el dissabte a 
la tarda hem organitzat una festa amb el grup musical “Rovell d’Ou”, posem més infla-
bles que l’any passat –perquè no hi trobeu tantes cues ;-) i celebrarem una nova edició 
del “Concurs Infantil de Disfresses”. I si voleu fer un kit-kat, el Consell Local de Joventut  
posa a la vostra disposició un servei de bar durant tota la festa.

A la nit arriba el torn dels adults: Si tens entre 16 i 99 anys la Nit Jove del Carnaval és 
per a tu: A les 22.30 comença la festa que s’allargaran fins a la matinada. Disfressat de 
Donald Trump, de princesa Leila, de Batman o d’allò que més t’agradi i vine a gaudir de 
la festa amb les actuacions del “Club de las Muñecas, “Pelukas” i l’incombustible “DJ 
Send0” amb els millors temes d’Ska, Rock, Punk, Mestissatge i Rumba.

I el diumenge dia 11, a partir de les 17.00 h, no us perdeu la gran Rua de Carnaval pels 
diferents carrers de Blanes!!!

No pateixis pel temps, 

és temps de Carnaval!

VIU EL CARNAVAL!I TOT AIXÒ ÉS GRATIS? SÍ, GRATIS TOTAL

CARNAVAL DE BLANES 
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a la CIUTAT ESPORTIVA
De 17.00 a 20.30 h, 

ACTIVITATS 

INFANTILS I JUVENILS
17.00 h Inflables per a totes les edats a 
càrrec d’ OkTitans
18.00 h Grup Rovell d’Ou. Espectacle 
“TABASKO QUE RASCO” d’animació i 
ball. 

CONCURS INFANTIL DE 

DISFRESSES
17.00 a 18.30 h Inscripcions concurs. 
Més informació a www.blanes.cat/
carnaval
19.30 h Desfilada Concurs de Disfresses 
infantils. 
20.00 h Lliurament de premis Concurs 
de Disfresses infantils
de 21.30 a 22.00 h tancament de portes, 
per organitzar la Nit Jove de Carnaval

BLANES
Dissabte 

10 de febrer

EL CARNAVAL 
PER A TOTA 
LA FAMÍLIA

De 22.00 a 4.00 h, 

NIT JOVE DE CARNAVAL
* No es permetrà l’entrada als menors de 
16 anys, excepte que vagin acompanyats 
amb progenitor/tutor

22.30 h a 00.00 h, Actuació Club de las 
muñecas
00.20 h a 2.20 h, Actuació Pelukass
02.30 h a 03.45 h, Actuació DJ Send0
03.45 h a 04.00 h, Fi de Festa
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Diumenge  

11 de febrer
17.00 h 

DESFILADA DE  

CARROSSES I COMPARSES
Ordenació: Av Joan Carles I.

Capçalera: plaça Escorxador

Recorregut: carrer de la Riera Alta, rambla 
Joaquim Ruyra, plaça de Catalunya i passeig 
de la Marina.

TOTS ELS ACTES SÓN 

GRATUÏTS 
Organitza:

Col·laboració:

L’organització pot, per causes imprevistes, 

modificar aquest programa.

Pàrquing gratuït a l’exterior de la Ciutat Esportiva

https://www.facebook.com/CulturaiFestesBlanes

https://www.instagram.com/culturafestes/

https://twitter.com/culturafestes
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Tossa de Mar, el Paradís Blau de la Costa Brava, tam-
bé ha esdevingut el Paradís del Carnaval des d’uns 
anys ençà. El Carnaval de Tossa tal i com el coneixem 
avui dia, és un carnaval força recent però amb un gran 
futur arran d’haver introduït un canvi que s’ha tradu-
ït en l’anomenada RESSACA DEL CARNAVAL. Aquest 
canvi ha suposat un abans i un després en el Carnaval 
de Tossa. El canvi, va venir originat pel fet que sovint 
quan programàvem a Tossa, entràvem en competèn-
cia amb els pobles veïns amb tradició carnavalesca. 
O nosaltres no hi podíem anar, o ells no podien venir 
perquè coincidien dues rue s. A més a més, a Tossa, 
les Colles de Carnaval són conegudes arreu perquè 
són molt actives. Doncs bé, amb la implicació de les 
Colles, vam decidir modificar el dia de la Rua de Car-
naval i col·locar-la un cap de setmana on no hi hagués 
rues programades a cap població. D’aquesta manera 
va néixer la Ressaca del Carnaval de Tossa, Ressaca 
perquè és el final del Carnaval i li direm adéu fins l’any 
vinent. El trasllat de data ha estat clau pel creixement 
del nostre carnaval, ja que a hores d’ara, és una de les 
Rues més importants de la província, tant per Colles 
que hi participen, com per persones que venen a veu-
re-la expressament. La Ressaca del Carnaval de Tossa 

EL PARADÍS DEL CARNAVAL

CARNAVAL de TOSSA DE MAR 

ha aconseguit posicionar-se com un dels millors car-
navals de la província i n’estem molt orgullosos. Part 
de l’èxit, correspon a les Colles de Carnaval de Tossa. 

Les COLLES DE CARNAVAL DE TOSSA són molt reco-
negudes. Any rere any sorprenen arreu on participen. 
La seva creativitat, dinamisme, i originalitat els prece-
deixen. Plomes, moltes plomes; carrosses; coreogra-
fies dignes d’escoles de dansa; colors sorprenents i 
una gran alegria durant la desfilada són trets que els 
hi pertanyen. Normalment quan acaba el carnaval, 
trien la temàtica que els inspirarà l’any vinent i des 
de llavors, com les formigues, poc a poc van treba-
llant per aconseguir els grans resultats que es veuen 
a les Rues. Però quan comença la gran feina és just 
després de la temporada d’estiu, quan la major part 
de la població, comença a tenir més temps per dedi-
car a l’oci. Llavors comencen les reunions, es fan els 
primers esbossos del disseny final, es compra roba, 
s’ideen els barrets i tots els complements, es trien les 
cançons, es comença a treballar en la plataforma de 
la carrossa...Això es fa entre setembre, octubre, no-
vembre, desembre i gener. Una feinada que es fa per 
amor al Carnaval i que hi dediquem tantes hores com 
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us pugueu imaginar. Estem molt orgullosos de la fei-
na que fa cada Colla. Per nosaltres són un gran orgull 
les Colles de Carnaval que tenim a Tossa: Canya i Co-
nya, Els Guapus, Tik Tak, Les Drac’s, 6 de Ball i 4 de 
Gresca, Els Joves i els encantadors, La Canya Guapa. 

Però no només dediquem l’hivern al Carnaval a Tos-
sa, també durant l’estiu és un dels nostres plats forts 
amb la Festa de les Colles de Carnaval i la Rua de 
Carnaval a l’Estiu. Com us hem dit, Tossa de Mar és 
el Paradís del Carnaval! 

La FESTA DE LES COLLES DE CARNAVAL és un es-
deveniment imprescindible pels amants de la música, 
de la platja i del Carnaval. El dimarts 14 d’agost de 
2018, la Platja Gran de Tossa s’omplirà de color i de 
música gràcies a les Colles de Carnaval de la vila. A 
la Festa de les Colles de Carnaval, cada Colla exhibeix 
les seves millors disfresses i carrosses en un ambient 
estiuenc de festa arran de mar. Aquesta festa se cele-
bra sempre el 14 d’agost. Des d’aproximadament les 
20h. fins les 02h. la Platja Gran és una festa de color 
i de carnaval! 

A l’estiu, també gaudirem de la RUA DE CARNAVAL 
A L’ESTIU, que enguany se celebrarà el dissabte 25 
d’agost a la nit. Només podem dir-vos que si encara 

no heu vist mai aquesta Rua, l’heu de veure en pri-
mera persona. Viure’l. És impressionant veure com 
desfilen les millors Colles de la Ressaca del Carnaval 
pel Passeig Marítim de Tossa. Les coreografies i les 
carrosses són espectaculars. És per això que pensem 
que és una cita imprescindible de l’estiu a la Costa 
Brava! Tots els establiments plens de gom a gom, al 
Passeig Marítim no hi cab una agulla i per aquest mo-
tiu moltes persones van unes hores abans a agafar 
un bon lloc. A més, a més, al final de la desfilada, se 
celebra una festa, com no podia ser d’una altra ma-
nera, per, aquest cop si, acomiadar el Carnaval fins 
l’any vinent! 
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DEL 8 AL 24 DE FEBRER DE 2018
Rua: dissabte 24 de febrer de 2018 a les 16:30h.

Del 17 de febrer al 25 de març

Campanya gastronòmica “La Cuina del 
Bacallà a Tossa de Mar”

Dijous 8 de febrer 
CONCURS DE TRUITES DE CARNAVAL
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. 
Amb la col·laboració de l’Associació de Jubilats.

Divendres 9 de febrer

LA RUA DELS ÈSSERS MITOLÒGICS
De les 15h a les 16:30h.
Recorregut: Carrer Escultor Marés, Avinguda Ferran 
Agulló fins a la Terminal, baixada fins Avinguda 
Catalunya, Carrer Torrent Viver i arribada a l’Escola. 
Organitza: Escola Ignasi Melé i Ferrer i Llar d’Infants. 
Col·labora: AMPA. 

PROGRAMA 
D’ACTES

Dissabte 10 de febrer
A les 12h al Carrer Peixeteries

PREGÓ DE CARNESTOLTES i XXI CURSA 

DE DISFRESSES 
en record del primer guanyador de la Cursa, en 
Josep Roura, en “Xoxa”. Final d’etapa al Bar Josep.
Trofeu a la millor disfressa infantil i sènior. 
Organitza: Grup Amistat 

Dimecres 14 de febrer
18h Sortint de la Casa de Cultura fins al Passeig 
Mossèn Cinto Verdaguer

ENTERRAMENT DE LA SARDINA
Xocolatada per a tots els nens i nenes de Tossa. 
Música a càrrec de DJ Local.

LA GRAN RESSACA DEL CARNAVAL

Divendres 23 de febrer 

A partir de les 20h al Pavelló d’Esports

SOPAR DE DE CARNAVAL
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 20 de 
febrer (Casa de Cultura) 
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Dissabte 24 de febrer

A partir de les 9:30h 

EL DESPERTAR DE LA RESSACA 
CERCAVILA CARNAVALESCA
Sortida de l’Avinguda Catalunya, Avinguda Costa Brava, 
Carrer Nou, Carrer La Guàrdia, Carrer Socors, Carrer 
Peixeteries i Passeig de Mar. 

 CONCURS DE DISFRESSES AL CARRER DE 
LA RESSACA DEL CARNAVAL
Durant el matí, qualsevol persona que el Jurat vegi 
disfressada i li agradi la seva disfressa, opta a guanyar 
el premi a la Millor disfressa del Carrer de la Ressaca 
del Carnaval de Tossa. 

A les 16:30h 

43ena RUA DE CARNAVAL. 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. 

Una batucada animarà l’espera de l’arribada de la 
Gran Rua. 

Apunt: Totes les Colles participants a la Rua faran 
una coreografia final de 3minuts davant el Parc de 
Bombers. 

Tot seguit, al Pavelló Municipal

CONCURS DE COREOGRAFIA “SAMBÒDROM”
A continuació i fins ben entrada la matinada...

“LA RESSACA FINAL”
Gran festa de comiat de la Ressaca del Carnaval de Tossa. 

Lliurament de premis de la Rua de Carnaval, Concurs 

de coreografia i Concurs de disfresses al Carrer. 

Hi haurà servei de bar i entrepans. 

No es permetrà l’entrada de menjar i begudes al 
recinte. 

Diumenge 25 de febrer

A les 17h al Pavelló Municipal

ESPECTACLE I CONCURS DE DISFRESSES 
INFANTILS. Premi a les tres millors 
disfresses
Xocolatada i coca per berenar. Gratuït.

Servei de Bar.
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