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PRESENTACIÓ 
Carnaval de Sitges 2020 

 
 
 
El Carnaval de Sitges, considerat un dels 10 millors del món, se celebrarà aquest 
2020 del 20 al 26 de febrer. Enguany les dues grans rues multitudinàries de 
diumenge i dimarts comptaran amb 43 carrosses i més de 2.200 persones. 
Prèviament a la programació oficial destaca la primera Gala Drag Queen, el 16 de 
febrer.  
 
El Carnaval de Sitges, un dels 10 millors Carnavals del món, se celebrarà aquest 2020 del 
20 al 26 de febrer. Es tracta de la festa més multitudinària del calendari d’esdeveniments 
de la vila, que comença Dijous Gras (20 de febrer) i finalitza Dimecres de Cendra (26 de 
febrer). Un any més, els dos dies més participatius seran el diumenge i el dimarts amb les 
rues infantils i la dels adults que tornaran a desfilar pels carrers de la vila amb un total de 
43 carrosses i més de 2.200 participants.  
 
El regidor de Tradicions i Festes, David Martínez, ha agraït la “feina de la nova Comissió, 
les entitats, els serveis municipals de l'Ajuntament de Sitges, i a totes les persones que 
fan possible el Carnaval de Sitges”. David Martínez desitja a la ciutadania que gaudeixi 
amb “d’una setmana de Carnaval amb respecte, civisme i sense comportaments sexistes i 
homòfobs”. 
 
Enguany, s’estrena una nova Comissió de Carnaval presidida per Núria Escarp i assegura 
que envoltada “d’un gran equip treballem intensament per donar-li un nou impuls al nostre 
carnaval, mantenint però l’herència de les anteriors comissions i aportant el nostre toc 
més personal. Volem que sigui un carnaval de conscienciació, d’igualtat, sostenible i amb 
moltes activitats tant per a grans com per a petits. I sobretot que segueixi sent el referent 
dels Carnavals".  
 
Entre les novetats aquest 2020 destaca l’escenari de La Fragata, que es convertirà en un 
dels punts neuràlgics de la celebració i acollirà, tal com ha anunciat la presidenta de la 
comissió de Carnaval, Núria Escarp, “la 1a Gala Drag Queen del Carnaval de Sitges, el 
16 de febrer a les 17.30 hores a la Fragata”. La Comissió de Carnaval ha apostat també 
per la gastronomia amb diferents propostes com les cassoletes carnavaleres, la 
recuperació del Concurs de Mestres Xatonaires que aquest any arribarà a la 24a edició. 
També hi haurà lloc per l’esport amb la “Primera Americana Carnavalera”  i el 
“Carnazumba”, totes dues activitats a la piscina Municipal, el 15 de febrer. 
 
Una altra de les grans novetats del Carnaval 2020 és el Concurs de Disfresses amb la 
participació de totes les colles que surten a les rues.  
 
L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha manifestat que “el Carnaval és cultura i 
tradició. Una festa sitgetana que hem de continuar reivindicant”. 
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El recorregut de les rues es manté respectes els darrers tres anys que permet mantenir 
una part de l’itinerari pel centre del poble per preservar l’essència i la personalitat del 
Carnaval de Sitges. Comença des del capdavall de l’avinguda Sofia, Passeig de la Ribera 
(banda mar), La Fragata, Passeig de la Ribera (banda muntanya), Bassa Rodona, plaça 
del Pou Vedre, Espalter, Sant Francesc fins arribar al Cap de la Vila. I en el cas de les 
dues rues infantils és el mateix itinerari però al Passeig de la Ribera, es gira a l’alçada de 
l’estàtua de El Greco -en direcció Terramar- i s’entra per Bassa Rodona fins a la plaça del 
Pou Vedre. 
 
Un any més, l’organització del Carnaval reforça la il·luminació dels carrers perquè els 
detalls de les disfresses i carrosses llueixin.   
 
Es preveu que més de 300.000 persones visitin Sitges durant la setmana de Carnaval, 
segons el càlcul de l’edició anterior a través d’un sistema implementat per l’empresa 
BestFreeWIFI que quantifica el nombre de visitants a través de sensors situats en punts 
estratègics del municipi.  
 
Per garantir la seguretat tant dels participants com del públic, entre Dijous Gras i 
Dimecres de Cendra, es desplegaran més d’un miler d’efectius de seguretat i sanitaris, 
amb punts d’atenció mèdica que s’instal·laran en diferents ubicacions. Les empreses de 
transport públic, tant de tren com d’autobús, oferiran serveis especials durant els dies de 
major afluència, les nits de dissabte, diumenge i dimarts, així com als matins següents. 
L’objectiu és afavorir l’arribada i sortida de visitants i facilitar els viatges de les persones 
que s’hagin de desplaçar per motius laborals.  
 
 
Carnaval lliure de masclisme i de LGBTIFÒBIA  
 
El Carnaval 2020 vol ser una festa lliure de masclisme i de LGTBIFÒBIA, per això, 
s’habilitarà un Punt Lila al Passeig a l’altura del Pont d’en Domènech amb l’objectiu 
d’atendre les persones que vulguin rebre informació o bé un acompanyament si han patit 
una agressió (física o no ) masclista o LGTBIFÒBIA. Aquest és un espai segur des d’on 
s’atén de forma professional les demandes de la persona que s’hi adreci.   
 
La regidora de Drets Socials, Ciutadania, Igualtat i Habitatge, Júlia Vigó, destaca que “el 
Punt Lila ha anat prenent forma. Durant aquest Carnaval podrem comptar, per primera 
vegada, amb un Espai Tranquil annex al Punt, una parella itinerant i un grup d’agents 
detectors/es durant el Concert del Fardo (Barraques) i les Rues de l’Extermini i la 
Disbauxa, els quals prèviament hauran rebut formació. L’objectiu és ampliar la presència 
del Punt Lila més enllà de la seva ubicació fixa, que siguem visibles i que tinguem una 
major incidència.” 
 
Segons Júlia Vigó, “el Punt Lila no només és important per la capacitat de donar resposta 
a les possibles agressions masclistes que es produeixin. La seva existència evidencia que 
aquestes hi són, que les hem d’assenyalar i que hem de prendre la responsabilitat, 
individual i col·lectivament, per eliminar-les.” 
 
El Punt Lila és un estand on s’ofereix el servei d’informació, sensibilització i prevenció 
d’agressions sexuals al públic general i de detecció i primera atenció per a les víctimes 
d’agressions sexuals. És una de les actuacions que es desprenen del Protocol d’Actuació 

mailto:comunicacio@sitges.cat


                                                               
Servei de Comunicació 

Dossier de premsa 
per a mitjans informatius       

                                   

                                                     

Oficina de Comunicació. Edifici Lola Anglada, pl. de l’Ajuntament, 16 
Tel. 93 811 16 84 / 607 82 56 75. A/e: comunicacio@sitges.cat 

 

4 

davant de violències sexuals en espais d’oci i festa i que està acompanyat també d’una 
campanya de sensibilització que apel·la a la corresponsabilitat de tots els agents 
participants a l’espai festiu.   
 
El Punt Lila funcionarà:  
 

 Dissabte de Carnaval 22 de febrer de 16 a 22.00 hores, 

 Diumenge  23 de febrer de 20.00 a 05.00 hores    

 Dimarts 25 de febrer de 20.00 a 05.00 hores.  
 

També hi haurà una parella itinerant durant els dos concerts del Fardo de dissabte, la Rua 
de la Disbauxa i la Rua de l’Extermini. A cada carrossa hi haurà persones identificades 
amb un distintiu que ajudaran a dirigir-se al Punt Lila en el cas que es necessiti.  
 
El personal del Punt Lila parla anglès per poder oferir suport al personal de seguretat i 
atendre a dones estrangeres.  
 
El Punt Segur forma part del desplegament del Protocol de Violència Sexual en espais 
d’Oci i Festes, sota el lema Sitges Respecta. El Protocol és un document que 
desenvolupa la prevenció, la detecció i l’actuació per fer front a la violència sexual, alhora 
que dissenya campanyes i accions preventives, contempla materials de difusió i 
sensibilització adreçats a la ciutadania, i concreta el procediment i l’organització per fer 
front a qualsevol cas d’assetjament sexual. 
 
 
Propostes gastronòmiques 
 
Com a novetat, diumenge 16 de febrer al matí, es recuperarà el Concurs de Mestres 
Xatonaires al CIM (Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges). Antigament aquest 
acte se celebrava al Casino Prado Suburense organitzat per l’associació Bernat de 
Fonollar i el Casino Prado. Seguidament a partir de les 14.00 hores, hi haurà la xatonada 
popular al mateix indret. La gastronomia serà present també a través de les Cassoletes 
carnavaleres del 7 al 16 de febrer amb la implicació de nou establiments per oferir la 
degustació dels sabors del Carnaval. També com a novetat, dijous 13 de febrer, Dia 
Internacional del Xató, se celebrarà el taller “Com preparar un bon xató” a càrrec del 
mestre Carles Montserrat.  
 
 
 
Programació  
 
L’Arribo de Sa Majestat Carnestoltes obre els actes oficials Dijous 20 de febrer a les 
19.20 h a la Fragata i seguidament les entitats acolliran les tradicionals xatonades. 
 
Al Casino Prado, el Carrussel celebrarà el seu 40è aniversari amb l’espectacle ‘2020 
són 40’ que es podrà veure Dijous Gras i Dissabte de Carnaval. 
 
Les activitats de divendres de Carnaval més enllà de les visites a les escoles i 
residències,  tindran altres moments destacats com  la novetat del Carnaval Xic-Retiro 
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(17.00 h) a la Societat Recreativa El Retiro, i també una nova edició de la Rua d’Antes 
(18.30 hores). Posteriorment, el concert final amb els hits “d’antes” a l’escenari de La 
Fragata i a les 23.45 h la Festa Todo Exitos amb els reis del megamix Dj’s Toni Peret, 
Quique Tejada i Jose María Castells que punxaran al Saló Teatre del Casino Prado 
Suburense.  
 
Altres al·licients del Carnaval 2020 són, dissabte 21 de febrer, la visita al mercat 
Municipal de Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval i també la clàssica Cursa 
de llits disfressats (12.00 h sortida des del Casino Prado). Es tracta d’una iniciativa 
plenament consolidada. Prèviament a la cursa tindrà lloc a les 11 hores l’animació al 
Cap de la Vila amb el Primer Concurs de “Xirigotes” de Sitges a càrrec de les colles No 
K-Lia, Llanto’s, Panxampla’s i Huertos. Enguany el dinar popular de benvinguts amb Sa 
Majestat Carnestoltes, la Reina de la Carnaval i les seves comitives respectives serà al 
passeig de la Ribera amb un menú de Carnaval.   
 
La programació continuarà diumenge, 23 de febrer, amb la Rua Infantil (12.00 h) i la 
Rua de la Disbauxa (19.30 h), els plats forts de la jornada. Al passeig, s’habilitarà una 
zona de grades i també un espai per tal que les persones amb mobilitat reduïda puguin 
gaudir de les rues del Carnaval al carrer i sense obstacles.  
 
Dilluns, 24 de febrer, se celebrarà el Quitxalla Fest d’11 a 14 hores des del Cap de la 
Vila i fins a La Fragata amb animació musical a càrrec del músic sitgetà Joan Pinós. A la 
plaça de la Fragata hi haurà un inflable amb jocs de fusta i animació infantil. També hi 
haurà coca i xocolata calenta. A la Societat Recreativa El Retiro incorporen aquest any 
l’acte Kar’n Ball d’El Retiro (19.50 h).  
 
La segona de les cites més multitudinàries serà dimarts 25 de febrer amb la Rua infantil 
que començarà a les 15.00 hores i la Rua de l’Extermini a les 21.00 hores.  
 
Com mana la tradició, Dimecres de Cendra, que enguany és el 26 de febrer, Sa 
Majestat Carnestoltes arribarà al darrer dia del seu mandat. La jornada començarà amb 
el Vermut dels Vius a l’Hort de Can Falç (12.30 hores) per a tothom qui encara tingui 
forces i tindrà el seu punt culminant amb l’Enterro de Sa Majestat Carnestoltes (18.50 
h). Prèviament i com a novetat la Societat Recreativa El Retiro acollirà a les 17.59 hores 
la formació del dol a Sa Majestat Carnestoltes, una classe magistral del plor, el 
desconsol i la litúrgia fúnebre a càrrec de l’Associació d’antigues Aptíssimes.  
 
En acabar el comiat de Sa Majestat Carnestoltes arribà la Senyora Quaresma per posar 
fi a una setmana d’excessos carnavalers. Des del passeig de la Ribera farà un 
recorregut fins a la Cap de la Vila, on llegirà el Manifest de la Verdura i es repartiran 
bunyols de vent.   
 
La programació d’actes finalitzarà el dissabte, 29 de febrer amb un altre acte nou 
Vermut de cloenda del Carnaval (12.30 h) a l’Hort de Can Falç. Durant aquest acte es 
farà l’entrega dels premis de concurs de disfresses del Carnaval de Sitges 2020.  
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Els personatges principals de la Festa 
 
La colla Bon Rotllo és l’encarregada de l’organització d’un dels dos personatges 
principals de la Festa, Sa Majestat Carnestoltes. El Rei dels Poca-soltes arribarà 
Dijous Gras a les 19.20 hores a La Fragata. En acabar l’acte, Sa Majestat 
Carnestoltes i el seu seguici faran una rua amb el recorregut següent: Passeig de la 
Ribera, c/ Bonaire, c/ Parellades, Cap de la Vila, c/ Major i Plaça de l’Ajuntament, on 
Sa Majestat prendrà possessió del poder. A les 20.20 hores davant la “Casa de la 
Vila” el Carnestoltes recitarà un Predicot ple de sàtira i bon humor. 
 
Uns dies abans, dissabte 15 de febrer, a les 20.00 hores, tindrà lloc l’acte de 
presentació de la Reina del Carnaval de Sitges 2020 a l’escenari de La Fragata. 
L’organització d’aquest personatge recau enguany sota la coordinació de la colla 
Smile.  
 
La comissió de Carnaval 
 
La comissió de Carnaval és la que s’encarrega de portar a terme l’organització de la 
festa, junt amb la regidoria de Tradicions i Festes. La comissió està presidida per 
Núria Escarp i està formada per 4 vocals proposats per la presidenta de la comissió, 3 
representants del Retiro, 2 del Casino Prado, 1 del grup dels Independents, i 1 
membre en representació del Club Natació i Cases Noves. 
 
 
L’apunt històric 
 
El Carnaval de Sitges se celebra ininterrompudament des del 1976, en un format 
proper al que coneixem avui dia. No obstant això, el document més antic referent al 
Carnaval de Sitges és del segle XV i s’inclou com una de les festes religioses 
movibles en un pergamí que el situa en el calendari com la festa de Carnestoltes. 
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EL CARNAVAL 2020 EN XIFRES 
Del 20 al 26 de febrer  

 
 

 
Pressupost municipal 
 

235.000 €  
 

Previsió visitants 
 

300.000 persones 

 
Participació rues 
 

2.200 persones  
43 carrosses 
    
Casino Prado Suburense  
Societat Recreativa El Retiro 
Grup dels Independents 
Cases Noves 
Poble Sec 
Club Natació 

 
Serveis especials transport 

 

Renfe 
45.000 places addicionals 
 
Monbus  
Amplia flota i freqüència 
 
 

President de la Comissió de Carnaval 
 
Núria Escarp 
 
Organització personatges: 

 

Carnestoltes – Bon Rotllo 
Reina – Smile  

 
Dispositiu de Seguretat 

 

1.100 efectius 
Policia Local 
Mossos d’Esquadra 
Bombers de la Generalitat 
Bombers Voluntaris de Sitges 
Creu Roja 
SEM 
Protecció Civil 
1 Centre d’Assistència Sanitària 
1 Centre de Suport Mèdic  

 
 

Carnaval 2.0  
 

#CarnavalSitges20 
#CarnavalSitges  
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EL CARTELL  
 

 
 
 
L’artista sitgetà Florenci Salesas és l’autor del cartell del Carnaval de Sitges 2020. 
Segons aquest creador polifacètic “el concepte de la imatge gràfica de Carnaval cerca la 
lliure interpretació dels que se’l mirin, tantes bombolles com mirades, però alhora neix 
d’un pensament també múltiple com les bombolles que s’hi aboca amb delit: el Carnaval 
és passat, present i cal que sigui futur, per això, al capdavall del cartell i còmodament 
ajaçada sobre l’espigó, la figura d’un infant que representa el Carnaval infantil 
propaga  bombolles d’emocions sitgetanes cap al cel, embolcallant tot de símbols 
sitgetans amb el seu irrenunciable antifaç. El nen o nena és el futur, qui fa que les 
bombolles sempre creixents però fràgils i propenses a esclatar, puguin renovar-se i 
multiplicar-se. Qui preserva el passat d’un Santiago Rusiñol (SR de Santiago Rusiñol o 
de Súper Rusiñol, a gust de cada intèrpret...), que esdevé personatge central del cartell 
per mèrits propis, així com tot el patrimoni cultural i associatiu de Sitges confluint en la 
disbauxa. I és que Sitges esdevé en si mateix, per la seva creativitat eufòrica, 
transformista, una eterna essència de carnaval”.  
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Segons Florenci Salesas, “Tot Sitges respira una mena d'esperit carnavalesc, i aquest 
esperit d'alguna manera acaba esclatant, directament, al Carnaval (d'aquí els antifaços 
en tots els elements que s'hi veuen, excepte en les màscares teatrals)”. 
  
L’artista assegura que “el personatge central Súper-Rusiñol, arrauxat, s’imposa. Tots els 
personatges i símbols s’enlairen fins a arribar a les lletres del capdamunt del cartell, que 
són també bombolles però disfressades de globus, lluint el seu propi reflex a tall 
d’antifaç com la resta d’elements d’aquesta història “bombollesca”: En Santiago Rusiñol 
ben acompanyat de les arts escèniques, representades per les màscares, o d’un 
margalló una mica trapella a mig camí de la ploma i la fulla. També del clavell, el de 
Corpus i de tantes altres fonts d’inspiració sitgetanes. No hi pot faltar en King Kong del 
nostre cinema fantàstic, la lira d’El Retiro i el gall del Prado, els encenalls de llapis de la 
Festa de la Poesia i la literatura de la nostra vila... O els benaurats óssos, o el triangle 
gai o el Patchwork o el Rally”.  Per a Florenci Salesas tampoc hi podia faltar al cartell la 
gralla “on hi van a parar les festes tradicionals del poble”. L’artista també destaca que 
“el recorregut per les bombolles abraça la Palmera Torta i dreçada en el record, els 
instruments musicals de tants artistes de l’harmonia, les casetes del Garraf, una tapa 
que diu menja’m... La Sireneta, amb corona, per una vegada ni a terra ni a mar sinó 
gaudint de l’aire! I l’església de La Punta, amb la dualitat de quatre ulls trapelles, la 
doble vida de la vila mentre esclata el Carnaval." 
  
A banda del cartell de Carnaval d’aquest 2020, Florenci Salesas també és l’autor de la 
Marga, un margalló del Garraf que ha decidit plantar-se al Carnaval de Sitges i que és 
un autèntic fan de la ploma, però quan t’hi acostes es pot veure que tot ell és pur fardo. 
La nova Comissió de Carnaval ha decidit adoptar aquest personatge com a logotip-
mascota del Carnaval de Sitges. 
  
L’artista Florenci Salesas és el creador també d’altres treballs artístics com l’auca de 
Festa Major de Sitges de l’any 1982; el cartell de la Timbalada de l’any 2012 i els 
dibuixos del programa de Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla 2013. 
  

  
Florenci Salesas, creador polifacètic 
  
Florenci Salesas és un creador polificètic. Ha compost bandes sonores, ha editat sis 
discs d’electrònica experimental i és teclista de Lubianka. Ha il·lustrat llibres propis i 
d’altres autors, tant tècnics com de ficció. També ha estat professional del cinema 
d’animació (va escriure i dirigir la sèrie ‘Atrezzo’). Ha publicat set biografies per a joves i 
la novel·la ‘Matar ningú’. Alhora ha participat en nombrosos actes i activitats artístiques 
locals, sobretot amb la companyia teatral La Tija. 
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ELS PERSONATGES 

 
 
Bon Rotllo i el Carnestoltes 
 
La colla Bon Rotllo, creada l’any 1998, forma part de l’entitat Grup Independents i per 
primera vegada s’encarregarà d’organitzar el Rei Carnestoltes. L’any 2016 aquesta colla 
va organitzar el personatge de la Reina del Carnaval i per a aquest 2020 han anunciat 
que presentarà un Rei Carnestoltes ancestral que vindrà d’algun lloc del món.  
 
Bon Rotllo aposta pel reciclatge, la innovació i l’espectacularitat. Una de les seves 
característiques principals d’aquest grup és donar importància a la carrossa, que s’ha 
convertit en una part crucial de la colla. L’any 2017 van realitzar un carruatge arrossegat 
per dos cavalls; un gat de sis mestres (2018) utilitzant ampolles de plàstic reciclades, i 
l’any passat (2019) un drac realitzat amb més de 250 m de tires llum LED.   
 
Sa Majestat Carnestoltes arribarà a Sitges el proper 20 de febrer a la Fragata a les 19.20 
hores.  
 
 
L’Origen del Temps  
 
Tal com explica la colla Bon Rotllo en el seu article de presentació al Programa de 
Carnaval, “l’equip d’investigació de Bon Rotllo porta anys analitzant un element molt 
característic del nostre poble. Una estructura mil·lenària tallada en pedra per la qual 
qualsevol habitant de la vila ha passat davant alguna vegada. Les últimes recerques han 
tret a la llum que aquest gran monument té una datació de fa més de mil cinc-cents anys, 
molt abans que es formés el que avui coneixem com la Vila de Sitges. Desprès de 
complicades proves realitzades pels nostres experts, s’han descobert en aquesta 
estructura uns estranys símbols que han estat analitzats pels millors paleògrafs a nivell 
mundial. Pel que sembla, es tracta d’uns jeroglífics pertanyents a una cultura mil·lenària 
mai abans vista en el nostre continent. Els experts han arribat a la conclusió que aquesta 
construcció ha estat traslladada en algun moment de la història fins a la nostra vila, 
desconeixent els secrets que aquesta amagava. Després de desxifrar els antics símbols 
tallats en la pedra els investigadors han conclòs que es tracta d’una antiga llegenda 
carregada de misteri que té molta relació amb el nostre Carnaval. 
 
Diu la llegenda que el 20 del 02 del 2020 a les 20.20h un ser ancestral serà invocat als 
astres. L’ésser del tot i el no-res, de la creació i la destrucció, de la vida i de la mort, de la 
veritat i la mentida, un ser omnipotent amb un poder capaç de canviar el futur del nostre 
poble. Els nostres investigadors es van quedar estupefactes ja que la data i l’hora 
coincidien a la perfecció amb les previstes per al començament del Carnaval. Els 
integrants de Bon Rotllo van arribar a la conclusió que no tenien més opció que consolidar 
la profecia que els escrits relataven i nomenar al gran ser Carnestoltes. La vila de Sitges 
és un lloc meravellós ple d’una energia misteriosa i colorida que tant li agrada als 
integrants de Bon Rotllo, i és que porten molts anys esperant la data indicada. Aquest 
havia de ser el seu any, com les investigacions han demostrat. Tot estarà llest per a la 
invocació en el dia i l’hora previstes. Compliran la profecia que les antigues escriptures 
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relataven. L’ésser que prendrà forma humana vindrà per a portar l’alegria i la gresca al 
poble de Sitges. Un poble que necessita urgentment el canvi que cap mortal electe, 
aquells que ocupen les poltrones de l’Ajuntament, ha estat capaç de concedir-li en els 
últims temps.  
 
El canvi només serà possible amb la implicació de tots els Sitgetans i Sitgetanes, ja que la 
colla necessita moltes ànimes per a realitzar el ritual. És per això que la Colla Bon Rotllo 
sol·licita a la vila de Sitges que marquin el 20 de febrer en el seu calendari per a una cita 
molt especial que tindrà lloc a la platja de la Fragata.  
 
La cerimònia de renaixement serà l’acte de culminació del Dijous Gras. Un acte ancestral 
ple de música, color, ball i teatre per a donar la benvinguda al nostre Gran Ser Celestial 
que serà coronat Carnestoltes”. 
 
 
La Reina del Carnaval de Sitges 2019  
 
La colla Smile, pertany al Casino Prado Suburense, i enguany presentarà la Reina del 
Carnaval 2020. El grup, fundat l’any 2009, mai havia organitzat cap personatge.  
 
La colla Smile en el seu escrit al programa de Carnaval fa una declaració d’intencions 
amb el títol “Amb tota franquesa” per revelar que “no tenim cap inconvenient a reconèixer 
que la disfressa està inspirada en la cultura oriental. Els vestits seran elegants, vistosos i 
brillaran per l’absència d’un dels elements que més ens caracteritza. Som conscients que 
la nostra trajectòria sempre ha anat farcida de plomes però, enguany, les volem cedir 
totes al gall del Prado, passejat en carrossa”. A l’escrit signat per l’equip d’enginyeria 
artística de la Reina 2020 s’assegura que “tothom sap que hi trobarà un drac preciós  de 
dimensions considerables”. 
 
Segons la Colla Smile La Reina del Carnaval 2020 es presenta com un personatge amb 
personalitat pròpia i “que desitja comptar amb la vostra presència durant la seva arribada i 
al llarg de tota la setmana de gresca”. Aquest grup vol donar empenta al personatge 
femení amb una forta personalitat. La colla posarà en escena una història sobre una 
cultura llunyana que permetrà veure l’evolució del personatge durant el Carnaval. 
 
La presentació de la Reina del Carnaval serà dissabte 15 de febrer, a les 20.00 h a 
l’escenari de La Fragata.  
 
 
La Reina Infantil  
 
L’elecció de la Reina Infantil del Carnaval 2020 serà dissabte, 8 de febrer, a les 18.00 
hores al Casino Prado Suburense. A través d’un espectacle de llum i color, protagonitzat 
pel grup “danceurbancasinoprado” i la colla de la Reina infantil es donarà a conèixer quina 
nena és l’escollida per encarnar aquest personatge, que està organitzat pel Casino Prado 
i l’Esplai de Dansa Casino Prado   
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DISPOSITIU DE SEGURETAT 

 
Sitges desplega un ampli dispositiu de seguretat amb més d’un miler d’efectius entre 
cossos de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), 
Creu Roja,  Bombers de la Generalitat, Bombers Voluntaris de Sitges, i Protecció Civil que 
seran presents a Sitges del 20 al 26 de febrer i treballaran sota la coordinació de la 
Regidoria de Governació de l’Ajuntament de Sitges i de la Regidoria de Tradicions i 
Festes. El Carnaval 2020 compta també amb un servei de vigilància privada, amb més 
d’un centenar d’efectius, que estarà en el control dels diferents accessos del recorregut de 
la rua. El dispositiu de seguretat finalitzarà el Dimecres de Cendra al migdia.  
 
 
Trucades d’Emergències 
El telèfon hàbil per a les trucades d’emergència és el 112. El Centre Operatiu de 
Coordinació (CECOR) centralitzarà les trucades des de la prefectura de la Policia Local 
de Sitges. Aquest mètode, d’eficàcia contrastada en edicions anteriors del Carnaval, 
agilitza la resposta davant les emergències que es puguin registrar al municipi durant la 
setmana de celebració.  
 
 
Serveis sanitaris  
SEM, Creu Roja, Bombers i Bombers Voluntaris de Sitges seran els encarregats dels 
serveis sanitaris durant la setmana de Carnaval. A banda de les unitats que vetllaran en 
cadascun dels actes i durant les rues, els visitants comptaran amb dos punts assistencials 
les nits de major concurrència.  
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MOBILITAT 
 
 
Renfe 
 

Renfe ofereix places addicionals en trens 
especials amb motiu del Carnaval. Del total de 
places, la majoria corresponen als serveis que 
enllacen Barcelona amb Sitges (línia R2 Sud) els 
dies de major concentració del Carnaval.  
 
Els dies de major reforç de places a línia R2 sud 
seran el diumenge, el dilluns i l’últim dia del 
Carnaval, el dimecres 26 de febrer, ja que són els 
que registren una major demanda de transport.   

 
Renfe instal·larà validadores de bitllets d’entrada a la plaça de l’estació per accedir 
directament a l’andana sense haver de passar pel vestíbul i evitar aglomeracions. 
Finalment, dilluns i dimecres s’habilita una entrada especial a l’estació pels viatgers 
que es desplacen a primera hora per motius laborals.  
 
 
Bus 
El servei interurbà activarà serveis especials de busos i ampliarà la flota de vehicles. 
La freqüència del servei serà cada 30 minuts en l’horari de nit, de les 23.30 hores a 
les 5.30 hores.  
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CARNAVAL 2.0 
 
 
Web municipal 
La web municipal www.sitges.cat/carnaval és la pàgina d’informació de la Festa oficial 
i on es pot consultar el programa d’actes i les notícies de la festa. A més de fer un 
repàs gràfic a través de les imatges de tots els Carnavals de Sitges dels darrers anys 
a la galeria de Flickr.  
 
Facebook i Twitter 
El Carnaval de Sitges estarà present també a les xarxes socials de l’Ajuntament. La 
festa es podrà seguir a Facebook i Twitter a través del perfil institucional @ajsitges 
mitjançant el hashtag #carnavalsitges20 i #carnavalsitges on es difondran totes les 
notícies relacionades amb la festa.  
 
Instagram 
El Carnaval deixa moltes imatges. L’Ajuntament de Sitges compta amb un perfil a 
Instagram on es poden veure les imatges que vagi generant la Festa i tothom que ho 
vulgui podrà etiquetar les seves fotografies també amb l’etiqueta #carnavalsitges20 i 
#carnavalsitges. 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                       
AjSitges                                @ajsitges         www.facebook.com/AjuntamentdeSitges 

 
 

                                              www.sitges.cat 
                                            #carnavalsitges20 
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PROGRAMA OFICIAL D’ACTES 

 

 

 
DIVENDRES 7 DE FEBRER 
 
CASSOLETES CARNAVALERES 
Del 7 al 16 de febrer 

 
Ruta gastronòmica per diferents bars/restaurants de la vila per degustar les 
cassoletes més carnavaleres, creus que no pots tastar el carnaval?  
Preu: 5 euros cassoleta + beguda 
Organitza: Comissió del Carnaval de Sitges i Ajuntament de Sitges. 
Participen: La Guixeta, L’Aixeta, Lavinyet, Rusiñol, 13 llunes, Cañateca, La 
Tapadera, El Cable i Els Jardins del Retiro que ara ho porten els del Cable. 
 
19:00 h CONVERSA DISFRESSADA 
 
En primer lloc: Breu aproximació històrica a les relacions de les entitats i el 
Carnaval sitgetà. 
I tot seguit: Sota la «disfressa» d’una conversa amable entre dos amants i 
coneixedors del Carnaval, s’analitzarà l’abans, l’ara i el després del Carnaval 
(sobretot, el retirista). Anirà a càrrec d’Abdon Vidal i Jordi Cubillos. El públic hi 
podrà intervenir. 
Lloc: Sala d’actes Societat Recreativa El Retiro. 
Organitza: Societat Recreativa El Retiro. 
Col·labora: Els Jardins del Retiro que ara ho porten els del Cable. 
 
 
DISSABTE 8 DE FEBRER  
 
18:00 h ELECCIÓ REINA INFANTIL CASINO PRADO 
 
Elecció de la Reina Infantil 2020. 
Espectacle de llum i color que us farà vibrar, protagonitzat pel grup 
“danceurbancasinoprado” i la colla de la Reina infantil. 
Lloc: Teatre Casino Prado 
Entrada gratuïta, Aforament limitat 
Organitza: Casino Prado i l’Esplai de Dansa Casino Prado. 
 
18:00 h DEBAT SENSE CARETA 
 
Primer lloc: Ponència sobre el Carnaval de la ciutat de Tarragona, a càrrec del 
tècnic de cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Gonzàlez. 
 
I tot seguit: Resum de semblances i diferències; febleses i punts de millora del 
Carnaval sitgetà. 

mailto:comunicacio@sitges.cat


                                                               
Servei de Comunicació 

Dossier de premsa 
per a mitjans informatius       

                                   

                                                     

Oficina de Comunicació. Edifici Lola Anglada, pl. de l’Ajuntament, 16 
Tel. 93 811 16 84 / 607 82 56 75. A/e: comunicacio@sitges.cat 

 

16 

 
Tot seguit: Debat obert, amb la participació d’Elena Ferré, presidenta de la 
Societat Recreativa El Retiro; Carme Artigas, presidenta del Casino Prado 
Suburense; José Ramón Hurtado, Carrosaire de la Societat Recreativa El Retiro, 
Ramon Artigas, expresident de la Comissió del Carnaval; Josep Maria Rosés, 
excarnestoltes; Xavier Gonzàlez, tècnic de cultura de l’Ajuntament de Tarragona. 
Farà de moderador Jordi Cubillos. El públic hi podrà intervenir. 
 
En acabar el debat: Presentació pública del cartell del Carnaval del Retiro, obra 
de Ramon Manzañido. 
 
Lloc: Sala d’actes Societat Recreativa El Retiro. 
Organitza: Societat Recreativa El Retiro. 
Col·labora: Els Jardins del Retiro que ara ho porten els del Cable. 
 
 
 
DIUMENGE 9 DE FEBRER 
 
ARROSSADA POPULAR 
 
Amb ganes de començar, el personatge i el seu seguici escalfaran motors, 
juntament amb tots aquells afamats del carnaval, els quals podran gaudir d’una 
Gran Arrossada Popular a càrrec de la colla organitzadora de S.M. Carnestoltes 
on brindaran els seus millors productes a l’Ésser Diví. Amb la programació 
següent: 
 
12:00 h VERMUT ELECTRÒNIC 
 
14:30 h ARROSSADA POPULAR 
 
Els tiquets per al dinar popular es podran adquirir a un preu de 10€ a la secretaria 
de la Societat Recreativa El Retiro (c. Àngel Vidal, 17-23), a la Cova (c. Sant 
Pere, 8), l’Atelier Anuska (c. Francesc Gumà, 20, local 4, Via Sitges Galeries). 
Lloc: Societat Recreativa El Retiro. 
Organitza: Colla Bon Rotllo. 
Col·labora: Societat Recreativa El Retiro. 
 
 
DIJOUS 13 DE FEBRER 
DIA INTERNACIONAL DEL XATÓ 
 
20:00 h TALLER DE COM PREPARAR UN BON XATÓ 
 
“Masterclass” A càrrec del mestre xatonaire, Carles Montserrat Eroles. 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.  
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Places limitades! 
Lloc: Sala d’actes Societat Recreativa El Retiro. 
Organitza: Societat Recreativa El Retiro. 
Col·labora : Associació de Paradistes del Mercat  de Sitges 
 
 
DISSABTE 15 DE FEBRER 
 
08:00h A 14:00 h  1a AMERICANA CARNAVALERA I CARNAZUMBA 
 
Preu: Activitat gratuïta. Inscripció prèvia per l’Americana a la recepció de la 
Piscina Municipal donat que les places són limitades. Carnazumba a l’exterior de 
la piscina, no cal inscriure’s. 
Lloc: Piscina Municipal de Sitges 
Organitza: Comissió de Carnaval Sitges 2020 i Piscina Municipal de Sitges 
Col·labora: Piscina Municipal de Sitges, La Guixeta, Comissió de Carnaval de 
Sitges 2020 
 
11:00 h ACTIVITAT INFANTIL I CARNAVALERA 
 
Per als més petits i petites amb sorpreses i Vermut Carnavaler. 
Entrada Gratuïta 
Lloc: Palau del Rei Moro (carrer d’en Bosc, 10-12)  
Organitza: Agrupació de Balls Populars de Sitges. 
 
 
18:00 h PRESENTACIÓ CANÇÓ CARNESTOLTES 2020 
 
El nostre ésser, que de Carnestoltes fa, és tot un tradicional i a totes les festes li 
agrada anar. Per això, aquest any presentarà, la cançó que l’animarà durant tota 
la setmana de carnaval. 
Lloc: Casa Bacardí. 
Organitza: Colla Bon Rotllo. 
Col·labora: Casa Bacardí. 
 
20:00 h PRESENTACIÓ DE LA REINA DEL CARNAVAL Sitges 2020 
 
Lloc: Escenari de La Fragata 
Organitza: Colla Smile 
 
21:00 a 06:00 h SENYORES QUE VAN AL “BINGU” I DISCOTECA 
“PETARDA”  
 
Torna l’abric de bisó, el vici del joc, les tauletes del Casino Prado plenes de gent 
ratllant números, però… Seran partides normals? Veniu preparats perquè pot 
passar de tot! I després... a ballar amb DJ Comi amb la música més “petarda”! 
Entrada gratuïta 
Lloc: Saló Teatre del Casino Prado Suburense 
Organitza: Casino Prado Suburense i Comissió del Carnaval de Sitges 
Col·labora: Colla Xis Pun 
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DIUMENGE 16 FEBRER 
 
11:00 h CONCURS DE MESTRES XATONAIRES 
 
24è Concurs de Mestres Xatonaires de Sitges i Concurs Infantil d’aspirants a Mestres 
Xatonaires. En acabar hi haurà degustació de xató per a tots els assistents.  
Lloc: Centre d’interpretació de la Malvasia 
Organitza: Comissió de Carnaval de Sitges 2020 
Col·labora: Mercat de Sitges i CIM 
 
14:00 h XATONADA POPULAR 
 
Trobada gastronòmica per a degustar el nostre xató “fet a Sitges”. També inclou 
truita, taronja, aigua o refresc i Malvasia de Sitges.  
Preu: 10 euros 
Els tiquets per a la Xatonada Popular es podran adquirir al Centre d’Interpretació de la 
Malvasia, a les oficines del Casino Prado Suburense (c/ Francesc Gumà , 6) i a les 
oficines de la Societat Recreativa El Retiro (c/ Àngel Vidal, 17-23), en horari d’oficina.  
Lloc: Plaça Duran i Ferret s/n 
Organitza: Comissió de Carnaval de Sitges 2020 
Col·labora: CIM, Celler Hospital de Sitges, Fundació Privada Hospital Sant Joan 
Baptista, Mercat Municipal de Sitges, Supermercat Sorli i Ajuntament de Sitges 
 
12:00 h GRAN QUINTO CARNAVALER 
 
Vermut i regals de totes les colles del Carnaval del Retiro.  
Preu: 6 € cartró. 
Lloc: Saló Teatre Societat Recreativa El Retiro 
Organitza: Societat Recreativa El Retiro 
 
17:30 h GALA DRAG QUEEN DEL CARNAVAL DE SITGES 
 
Espectacle musical, en què l’esdeveniment principal és un concurs de Drag 
Queens, amenitzat amb altres actuacions de cantants, números de ball i 
col·laboració de colles del Carnaval de Sitges de totes les entitats. Comptarà amb 
la participació especial de la Reina Infantil del Carnaval 2020 i amb l’actuació 
d’artistes convidats. 
Lloc: Escenari de La Fragata 
Organitza: Comissió de Carnaval Sitges 2020 
Director artístic: Nacho Ruiz  
Col·labora: Colles del Carnaval de Sitges, Cal Pinxo, Hotel MiM, Decoración Ruiz 
i Ajuntament de Sitges 
 
 
 
 
DIMECRES 19 DE FEBRER 
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3r CONCURS DE BALCONS, FAÇANES I FINESTRES DE CARNAVAL 
 
Del 19 al 28 de febrer 
Llueix-te per Carnaval decorant façanes, finestres i balcons i emporta’t grans 
premis 
 
 
DIJOUS GRAS, 20 DE FEBRER 
 
19:20 h ARRIBO DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES 
 
Diu la llegenda que el 20-02-2020, un fenomen mai vist abans, tindrà lloc a la 
Fragata de Sitges, L’ésser del tot i del no-res, de la veritat i de la mentida, de la 
creació i de la destrucció... Un acte ancestral que estarà ple de música, color, ball 
i teatre. 
 
En acabar l’acte, Sa Majestat Carnestoltes i el seu seguici faran una rua amb el 
recorregut següent: Passeig de la Ribera, c/ Bonaire, c/ Parellades, Cap de la 
Vila, c/ Major i Plaça de l’Ajuntament. 
Lloc: La Fragata. 
Organitza: Colla Bon Rotllo. 
Col·labora: Casa Barcardí, Coca-Cola, Redbar 
 
20:20 h PREDICOT DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES 
 
El temple sagrat de Sitges, també conegut com “La Casa de la Vila”, on 
arrabassarà el poder a l’actual governant i oferirà el seu esperit més carnavalesc 
a les sitgetanes i als sitgetans.  
Tot això ho farà recitant un predicot ple de sàtira i bon humor. 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament. 
Organitza: Colla Bon Rotllo. 
Col·labora: Casa Barcardí, Coca-Cola, Redbar 
 
21:30 h XATONADA AMB CARRUSEL CASINO PRADO 
 
Amb la presència de Sa Majestat Carnestoltes i de la Reina del Carnaval 2020 i la 
Reina Infantil. 
Predicot i xatonada de dijous gras amb el nou ESPECTACLE DEL CARRUSEL DEL 
PRADO  “2020 SÓN 40”. 
Entrada socis: 35€, no socis 40€. Reserves a la Secretaria de l’Entitat i al web 
www.casinoprado.cat. 
Lloc: Teatre Casino Prado 
Organitza: Casino Prado i Carrusel del Casino Prado 
 
21:30 h XATONADA POPULAR – ABPS 
  
En acabar el predicot de l’Ajuntament, al Palau del Rei Moro, XATONADA 
POPULAR amb l’actuació de la Mercè i l’Oriol, amb la visita de Sa Majestat 
Carnestoltes i la seva comitiva així com la de la Reina del Carnaval i el seu 
seguici. Entre els assistents es repartirà “la Gallofa”, revista satírica, carnavalera i 
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sense censura de l’entitat. 
Preu: 20 euros els socis i 22 euros els no socis. 
Els tiquets per a la Xatonada Popular estan a la venda a la Copisteria “El Pati” 
(carrer Illa de Cuba, 10) i a la secretaria de l’entitat (divendres de 18 a 20 hores). 
Lloc: Palau del Rei Moro 
Organitza: Agrupació de Balls Populars de Sitges 
 
22:30 h XATONADA AMB BALL – RETIRO XATONADA-BALL 
 
Amb l’assistència de Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval de Sitges 
amb els seus seguicis. Música a càrrec del Quartet Banda Sonora. 
Lloc: Saló Teatre Societat Recreativa El Retiro 
Organitza: Societat Recreativa El Retiro 
Preu: Socis i Colles del Retiro: 30 €; Preu no socis: 35 €.  
 
 
DIVENDRES 21 DE FEBRER  
 
9:00 h VISITA A LES ESCOLES DE SITGES 
 
Durant tot el dia, S.M. Carnestoltes i la Reina del Carnaval Sitges 2020, amb els 
seus seguicis, visiten les escoles per portar el Carnaval a tot arreu.  
S.M. Carnestoltes i la Reina conviden a tots els nens i nenes de les escoles que 
preparin disfresses i decorin les aules i les escoles. 
Durant el matí: Institut Joan Ramon Benaprès, Escola Miquel Utrillo, PM Sitges, 
Llar d’Infants El Cercolet, Llar d’Infants La Moixiganga, British School Bcn, Club 
Natació Sitges, Escola Agnès de Sitges, Escola Maria Ossó, Institut Vinyet, IAB 
Organitza: colla Bon Rotllo i colla Smile 
 
 
14:30 h DINAR DE GERMANOR 
 
Dinar de germanor, en què els personatges del nostre Carnaval i les seves 
respectives comitives es prendran un petit descans per dinar enmig de la plaça tot 
fent gresca i xerinola per delectança de tothom que es vulgui apropar a presentar 
els seus respectes.  
Lloc: Plaça Catalunya 
Organitza: Comissió de Carnaval Sitges 2020 
Col·laboren: Escola d’Hosteleria de Sitges, Mercat de Sitges, Colla Bon Rotllo i 
Colla Smile. 
 
16:00 h CONTINUA VISITA A LES ESCOLES DE SITGES 
 
Després de dinar visita a l’Escola Esteve Barrachina i a l’Escola Pia. 
 
17:00 h CARNAVAL XIC - RETIRO 
 
A més a més de les rues infantils i la festa disco de dimarts, aquest any oferim a 
tots els nens i les nenes de Sitges la possibilitat de  conèixer la nostra entitat. 
D’aquesta manera, El Retiro també podrà gaudir de les disfresses que  els nostres 
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infants confeccionaran a les escoles. 
Amb l’assistència de Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval de Sitges 
Lloc: Saló Teatre Societat Recreativa El Retiro. 
Organitza: Societat Recreativa El Retiro. 
 
18:30 h RUA D’ANTES  
 
Començant al Cap de la Vila farem un recorregut per la història i la nostàlgia del 
nostre Carnaval, encapçalat per Sa Majestat Carnestoltes i tancat per la Reina del 
Carnaval, on podrà participar tota la Vila de Sitges disfressada com li plagui. Els 
participants aniran acompanyats d’una xaranga que amenitzarà la festa fins 
arribar a la plaça de la Fragata, on tindrà lloc l’actuació de cloenda.  
El recorregut serà el següent: Cap de la Vila, Parellades, Bonaire, Passeig de la 
Ribera fins a l’escenari principal situat a La Fragata.  
Lloc: Cap de la Vila i carrers de Sitges. 
Organitza: Comissió de Carnaval Sitges 2020 
Col·labora: Ràdio Sitges 
 
TOT SEGUIT, 
CONCERT FINAL RUA D’ANTES. 
 
Farem un viatge en el temps recordant els millors hits “d’antes” de la mà de grans 
artistes i dj’s. 
Lloc: Escenari de La Fragata 
Organitza: Comissió de Carnaval Sitges 2020 
 
23:45 h FESTA “TODO EXITOS” 
 
(música dels 80 i 90) 
Festa amb els reis del megamix Dj’s Toni Peret, Quique Tejada i Jose María 
Castells, fins les 06:00. 
Entrada gratuïta prèvia retirada d’invitacions a les oficines del Casino Prado. A 
partir de les 02:30 h: 10 € + Consumició 
Lloc: Saló Teatre Casino Prado Suburense 
Organitza: Casino Prado Suburense 
 
 
DISSABTE 22 DE FEBRER 
 
10:00 h VISITA AL MERCAT MUNICIPAL  
Sa Majestat Carnestoltes i  la Reina del Carnaval Sitges 2020 visitaran el Mercat 
Municipal amb les seves respectives comitives. 
 
CURSA DE LLITS DISFRESSATS 
 
11:00 h Presentació i exposició dels llits disfressats participants a la cursa. 

 
 
Animació al Cap de la Vila amb el PRIMER CONCURS DE “XIRIGOTES” DE 
SITGES a càrrec de les colles No K-Lia, Llanto’s, Panxampla’s i Huertos 
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Sitges, vila coneguda per la seva mentalitat oberta i per la seva personalitat 
pròpia, per ser un poble d’acollida d‘artistes i de viatgers, amb el rècord Guinness 
de la taula més llarga del món i amb les ganes de ser la primera en tot, vol fer el 
primer concurs de “xirigotes” de la comarca. 
 
A les 10:30 h sortirà de la cruïlla del carrer Sant Francesc amb el carrer Espalter 

una comitiva formada per les Agrupacions convidades que recorrerà el carrer 
Sant Francesc fins arribar al Cap de la Vila. 
 
A les 10:45 h s’iniciarà el Primer Concurs Oficial d’Agrupacions de “Xirigotes”, en 

el qual participaran quatre Agrupacions convidades des de Cadis i que no se 
sabrà quines són fins l’inici del mateix concurs. 
 
A les 11:30 h es realitzarà la votació per part del públic assistent, el qual, amb els 
seus aplaudiments i crits d’animació escolliran entre les quatre colles, la que es 
proclamarà com a guanyadora del Primer Concurs Oficial d’Agrupacions de 
“Xirigotes” de Sitges. 
 
Aquest concurs serà possible gràcies a l’organització de la Cursa de Llits 
Disfressats i a les colles No K-lia, Llanto’s, Panxampla’s i Huerto’s. 
 
12:00 h Sortida de l’esperada i esbojarrada CURSA DE LLITS DISFRESSATS 
des del Casino Prado Suburense. Donaran el tret de sortida la Reina de Carnaval 
i la Reina infantil que tancaran el recorregut conjuntament amb S.M. Carnestoltes 
amb l’animació de la xaranga Bufacanyes. 
 
Recorregut de la Cursa de llits : Francesc Gumà, Jesús, Cap de la Vila, 
Parellades, Sant Pau, Passeig de la Ribera, Sant Pere, Parellades, Bonaire, 
Passeig de la Ribera i arribada a la Fragata. 
 
En acabar la cursa, es premiarà als grups guanyadors, aquest any amb nous i 
més divertits premis. 
Sortida: Casino Prado Suburense 
Organitza: Casino Prado Suburense 
Col·labora: Restaurant La Farina, Sixlyon, Hípica El Rancho, JAMM, Autoescola 
Sitges Garraf i Pneumàtics Bladé. 
Retransmissió en directe per Ràdio Sitges. 
 
13:30 h VERMUT DEL FARDO-EL RETIRO 
 
Lloc: Jardins de la Societat Recreativa El Retiro. 
Organitza: Col·lectiu de Les Barraques de Sitges amb la col·laboració de la 
Societat Recreativa El Retiro. 
 
15:00 h DINAR POPULAR DE BENVINGUTS 
 
Al Passeig de la Ribera, a prop de l’escenari instal·lat a La Fragata. 
Sa Majestat Carnestoltes, la Reina del Carnaval, els seus seguicis i tothom que 
ho desitgi, dinaran junts un espectacular menú de carnaval.   
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Es podran adquirir els tiquets del dinar fins el dia 21 de febrer a les oficines del 
Casino Prado Suburense (c/ Francesc Gumà, 6) i a les oficines de la Societat 
Recreativa El Retiro (c/ Àngel Vidal, 17-23), en ambdós casos en horari d’oficina, i 
al Janio’s Bar.  
Preu tiquet: 15€ 
Lloc: La Fragata 
Col·labora: Cal Pinxo, Mercat de Sitges, Forn9 i Sorli 
Organitza: Comissió de Carnaval Sitges 2020 
 
16:00 h IV CONCERT DEL FARDO 
 
Amb Miquel del Roig i Dalton Band 
Lloc: Jardins de la Societat Recreativa El Retiro 
Organitza: Col·lectiu de Les Barraques de Sitges amb la col·laboració de la 
Sociedat Recreativa El Retiro 
 
17:00 h – 22:00 h TEQUEREQUE FESTA 
 
Festa de percussió del carnaval que començarà amb una exhibició a la plaça de 
l’Ajuntament. Primerament, actuaran els grups convidats i a continuació la secció 
infantil Markatú Batuquets que, junt amb Markatú Batucada, formaran part d’un 
cercavila pels carrers més emblemàtics de Sitges. Més ritme! 
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Carrer Major, Cap de la Vila, Parellades, 
Bonaire, Passeig de la Ribera, 1r de Maig, Plaça de la Indústria, Marquès de 
Montroig, Parellades i Cap de la Vila (exhibició final). 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament (inici) 
Organitza: Markatú Batucada 
 
17:00 h CarnaMAL MUSIC FEST 
 
Si pensàveu arribar amb una miqueta de forces a les rues d’aquest Carnaval 
2020 tenim una notícia regular: no us ho pensem posar fàcil! Així que tirem la 
casa per la finestra i posem-li el fi de festa “petardo” que es mereix aquest 
dissabte esbojarrat amb un concert amb artistes convidats. 
Lloc: Escenari de La Fragata 
Organitza: Comissió de Carnaval Sitges 2020 
 
21:00 h XATONADA AMB CARRUSEL 
CASINO PRADO  
 
Al Teatre Casino Prado Suburense, tradicional XATONADA amb l’assistència de 
S.M. Carnestoltes, la Reina del Carnaval 2020 i els seus seguicis. En acabar el 
sopar, repetició de l’espectacle del Carrusel “2020 SÓN 40”.  Reserves a la 
Secretaria de l’Entitat i  a la web www.casinoprado.cat. 
Preu Soci: 35€ No soci: 40€ 
Lloc: Teatre Casino Prado 
Organitza: Casino Prado Suburense i Carrusel del Casino Prado 
 
 
 

mailto:comunicacio@sitges.cat


                                                               
Servei de Comunicació 

Dossier de premsa 
per a mitjans informatius       

                                   

                                                     

Oficina de Comunicació. Edifici Lola Anglada, pl. de l’Ajuntament, 16 
Tel. 93 811 16 84 / 607 82 56 75. A/e: comunicacio@sitges.cat 

 

24 

DIUMENGE 23 DE FEBRER 
 
12:00 h RUA INFANTIL  
 
Recorregut: Avinguda Sofia, Passeig de la Ribera (costat mar) fins a l’altura de 
l’estàtua d’El Greco i tornada pel Passeig de la Ribera (costat muntanya), c/ 
Bassa Rodona, Plaça del Pou Vedre, c/ Espalter, c/ Sant Francesc i Cap de la 
Vila. 
 
19:30 h RUA DE LA DISBAUXA 
 
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.  
 
23:30 h FESTA CARNAVALERA EL RETIRO 
 
Amb Dj Lagarto i algun que altre “pelangartu” que amenitzaran amb la millor 
música festiva, hits del moment i els temes més Carnavalers que s’han parit mai. 
Accés exclusiu a les colles i socis de l’entitat 
Lloc: Saló d’Actes de la Societat Recreativa el Retiro 
Organitza: Societat Recreativa el Retiro 
 
En acabar la Rua de la Disbauxa, 
 
FESTA DE LA DISBAUXA CASINO PRADO 
 
Al Saló Teatre del Casino Prado Suburense, amb DJ Toni Peret.  
Festa per a majors de 18 anys.  
Venda d’entrades al web www.casinoprado.com 
Organitza: Casino Prado Suburense 
 
 
DILLUNS 24 DE FEBRER 
 
11:00 h VISITA A LES RESIDÈNCIES DE SITGES 
 
S.M. Carnestoltes i la Reina del Carnaval Sitges 2020 amb els seus seguicis, 
visiten les residències per portar el Carnaval a tot arreu.  
Recorregut: Hospital de Sant Joan Baptista, R.Les Magnòlies, R.Sitges Park i Ave 
Maria. 
Organitza: colla Bon Rotllo i colla Smile 
 
D’11:00 a 14:00 h QUITXALLA FEST 
 
Festa infantil amb activitats, actuacions, tallers i xocolatada popular per a tots els 
nens i nenes i els seus familiars, amb la presència de SM Carnestoltes, la Reina 
del Carnaval i la Reina infantil del Carnaval de Sitges.  
 
La música començarà al Cap de la Vila amb la banda OLD FOLCS, que ens 

mailto:comunicacio@sitges.cat


                                                               
Servei de Comunicació 

Dossier de premsa 
per a mitjans informatius       

                                   

                                                     

Oficina de Comunicació. Edifici Lola Anglada, pl. de l’Ajuntament, 16 
Tel. 93 811 16 84 / 607 82 56 75. A/e: comunicacio@sitges.cat 

 

25 

guiarà fins a l’escenari de La Fragata, on ens delectarà amb balls i músiques per 
a tota la família. 
 
A la Plaça de la Fragata trobarem un inflable, jocs gegants, pintacares, photocalls 
i animació. 
 
A les 12 h repartirem xocolata amb coca, a tots els assistents. 
 
Lloc: Escenari de La Fragata. 
Organitza: Comissió de Carnaval Sitges 2020 
Col·labora: Mercat de Sitges 
 
16:00 h VISITA A LES RESIDÈNCIES DE SITGES 
 
S.M. Carnestoltes i la Reina del Carnaval Sitges 2020 amb els seus seguicis, 
visiten els casals d’avis 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 
Organitza: colla Bon Rotllo i colla Smile 
 
17:30 a 19:00 h BERENAR CARNAVALER CASINO PRADO 
 
Amb l’actuació de la Reina Infantil, berenar per als nens i nenes de les colles 
infantils del Casino Prado. Amb animació, Danses Esbojarrades, i radar de festa 
(fotos revelades al moment). I amb l’assistència de S.M. Carnestoltes i la Reina 
del Carnaval. 
Lloc: Teatre Casino Prado 
Organitza: Casino Prado Suburense 
 
19:50 h KAR’N BALL D’EL RETIRO 
 
Podria ser un dilluns de Carnaval com qualsevol altre, com el d’aquests últims 
anys...apagat i trist. Podria ser també un dilluns com els d’antes, quan esdevenia 
l’animat, lluent i glamorós Panaché... Podria ser... però no ho serà!! Ara cal 
reinventar-se! Cal experimentar! Cal cantar, ballar, riure, disfressar-se! El Retiro 
ha decidit posar fil a l’agulla i crear un dilluns apoteòsic sorprenent i alternatiu! Un 
dilluns ple de festa, alegria i disbauxa. On la sorpresa substituirà la ressaca i on 
qualsevol pot ser una estrella! 
  
Des d’ El Retiro et convidem a descobrir una nova manera de viure el dilluns de 
Carnaval. Et proposem que vinguis i treguis el cap de forma totalment gratuïta al 
nou flamant i lluent KAR’N BALL d’El Retiro. 
 
Amb l’assistència de Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval de Sitges. 
Lloc: Societat Recreativa El Retiro. 
Organitza: Societat Recreativa El Retiro. 
Col·labora: Colla Xispun i artistes Sitgetans 
 
DIMARTS 25 DE FEBRER 
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15:00 h RUA INFANTIL 
 
Recorregut: Avinguda Sofia, Passeig de la Ribera (costat mar) fins a l’altura de 
l’estàtua d’El Greco i tornada pel Passeig de la Ribera (costat muntanya), c/ 
Bassa Rodona, Plaça del Pou Vedre, c/ Espalter, c/ Sant Francesc i Cap de la 
Vila. 
 
En acabar la Rua Infantil, al Saló Teatre de la Societat Recreativa El Retiro, 
BALL INFANTIL DE DISFRESSES 
 
amb DISCO MARIN per als nens i nenes de les colles del Retiro. 
 
21:00 h RUA DE L’EXTERMINI  
 
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.  
 
 00:00 h FESTA CARNAVALERA El Retiro!  
 
Amb Dj Lagarto i algun que altre “pelangartu” que ens amenitzaran amb la millor 
música festiva, hits del moment i els temes més Carnavalers que s’han parit mai! 
Accés exclusiu per a les colles i socis de l’entitat 
Lloc: Saló d’Actes de la Societat Recreativa el Retiro 
Organitza: Societat Recreativa el Retiro 
 
En acabar la Rua de l’Extermini, 
 
FESTA DE L’EXTERMINI CASINO PRADO 
 
Al Saló Teatre del Casino Prado Suburense, amb DJ Toni Peret.  
Festa per a major de 18 anys. 
Venda d’entrades al web www.casinoprado.cat. 
Organitza: Casino Prado Suburense 
 
 
26 DE FEBRER DIMECRES DE CENDRA  
 
 
12:30 h VERMUT DELS VIUS 
 
Vermut popular per a tots aquells que estiguin VIUS o creguin ser-ho. 
Sardines amb pa amb tomàquet i entrega de Premis del Concurs de Balcons.  
Lloc: Hort de Can Falç  
Col·labora: Associació de Paradistes Mercat de Sitges, Forn9 
  
16:00 - 17:00 h CAFÈ, COPA I PURO 
EL RETIRO    
 
A la Cantina de la Societat Recreativa El Retiro el tradicional CAFÈ, COPA i 
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PURO. 
Lloc: La Cantina d’El Retiro 
Organitza: Societat Recreativa El Retiro 
 
17:59 h FORMACIÓ DEL DOL A SA MAJESTAT CARNESTOLTES 
 
Classe magistral del plor, el desconsol i la litúrgia fúnebre a càrrec de l’associació 
d’antigues Aptísimes. 
S’hi espera l’assistència de totes les ploraneres Sitgetanes. 
Lloc: Societat Recreativa El Retiro 
Organitza: Societat Recreativa El Retiro 
 
ENTERRO DE S.M. CARNESTOLTES 
 
A les 18:50 h de la tarda, Sa Majestat Carnestoltes des de l’Ajuntament sortirà i, a 
la platja de la Fragata 
anirà, acompanyat per la seva comitiva, la Reina, el seguici de ploraneres i qui 
vulgui mostrar els seus 
respectes al Rei del Carnaval, realitzant el recorregut següent: c/ Major, Cap de la 
Vila, c/ Parellades, c/ 
Bonaire i Passeig de la Ribera fins a l’alçada del monument d’El Greco. 
 
A les 19:20 h de la tarda, una vegada a la Platja de la Fragata i passat el 
Carnaval a l’univers tornarà, 
mitjançant la cerimònia de comiat, on es llegirà el TESTAMENT i les últimes 
voluntats de Sa Majestat. 
Lloc: Platja de la Fragata. 
Organitza: Colla Bon Rotllo 
Col·labora: Casa Barcardí, Cocacola, Redbar 
 
ARRIBADA DE LA SRA. QUARESMA 
 
En acabar el comiat de Sa Majestat Carnestoltes, al Passeig de la Ribera, 
arribada de la Sra. Quaresma posant fi i cordura a la magnífica setmana 
d’excessos i pecats. El seguici farà el recorregut següent: 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.   
 
21:00 h SOPAR DE CLOENDA EL RETIRO 
 
Restauració a càrrec d’Els Jardins del Retiro que ara ho porten els del Cable. 
Lloc: Saló Teatre Societat Recreativa El Retiro. 
Organitza: Societat Recreativa El Retiro. 
Preu: Socis i Colles d’El Retiro: 12 euros. No socis: 17 euros. 
Tots els actes programats disposen de servei de bar. Preus especials per a socis i 
colles de la Societat Recreativa El Retiro. Inscripcions i reserves per a les xatonades a 
la secretaria de l’entitat o al telèfon 93 894 01 37 en horari d’oficina de 9:00 a 13:00 h 
de dilluns a dissabte i de 16:00 a 19:00 h de dilluns a dijous. 
 
21:00 h SOPAR DE CLAUSURA CASINO PRADO 
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Al Saló Teatre del Casino Prado Suburense. Acte de clausura del carnaval del 
Casino Prado. 
Lloc: Teatre Casino Prado 
Organitza: Casino Prado Suburense 
Tots els actes programats disposen de servei de bar. Preus especials per a socis 
i grups del Prado. Inscripcions, reserves i informació a la Secretaria del Prado o al 
telèfon 938 943 110, en horari d’oficina de 10 a 14 h i de 16 a 20 hores. 
 
 
DISSABTE 29 DE FEBRER 
 
12:30 h VERMUT DE CLOENDA DEL CARNAVAL 
  
Vermut de Cloenda de Carnaval, on es farà l’entrega dels Premis del Concurs de 
Disfresses del Carnaval de Sitges 2020.  
Entrada gratuïta 
Lloc: Hort de Can Falç 
Organitza: Comissió de Carnaval de Sitges 2020 
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