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Talaiencs i talaienques! Tot revé, tot torna... I el Carnaval ho fa cada any, puntual, uns anys més puntual 

que uns altres, però sa Majestat i el seu marmessor Bernat del Manton no perden el temps guipant de 

reüll el calendari. Ans al contrari: flairen i ensumen amb desesperada constància la calitja vilanovina 

i quan les aromes de la foresta comencen a despuntar i a desvetllar-se s’espolsen la son i les mandres 

del caparrot i es lliuren a un festeig amb els vassalls que durarà mentre hi hagi energies per cremar.

Els talaiencs ho sabem, ho esperem, i fins aturem la nostra activitat pròpia, no gaires dies, no fos cas... 

però dediquem aquesta setmana de disbauxa al nostre Carnestoltes. Com ha de ser. I cadascú a la seva 

manera. Per això us diem, amics i amigues, la Talaia us convida a fer d’aquests dies un parèntesi amanit 

amb tot allò que més us plagui, però amb l’objectiu d’encarar la primavera que ja veiem a tocar de la 

millor manera que sabem: amb les botes calçades i l’ànim optimista.

Que tingueu un molt bon Carnaval.

Joan Raventós,

president de l’A.E.Talaia

Dijous 3 de març
A dos quarts de deu del vespre, al local social
GRAN XATONADA I SERMÓ SOCIAL a càrrec del Bernat del Manton
A l’acabar MERENGADA a la plaça de les Cols

Dissabte 5 de març
A les onze del matí
SEGUICI DE LES BANDERES ACOMPANYANT EL REI CARNESTOLTES PELS CARRERS DE LA CIUTAT

Diumenge 6 de març
A les nou del matí sortida de les tradicionals
COMPARSES

SALUTACIÓ CARNAVAL 2011

NOTES
Xatonada: La inscripció es tancarà el dia 28 de febrer. 
Comparses: 35 euros soci i 45 no soci. Hi haurà lloguer d’americanes.
Esmorzar del comparser: 6 euros. Caldrà fer la reserva en el moment de la inscripció de la comparsa.
Itinerari de les comparses: Estarà disponible a la cartellera d’anuncis de l’entitat.
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