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Carnaval de l’any V de la nova era. La crisi que ens han plantat els que remenen la senalla no pot ser que ens trobi 

amb el pas canviat, amb el pensament trastocat i a quarts de quinze. L’eixelebrat d’en Carnestoltes farà que ens 

desempalleguem de tots els prejudicis i de tot allò que ens amoïna, perquè ha arribat l’hora de dir, ben alt i clar, que 

ja hi tornem a ser, que aquests dies serem nosaltres els que remenarem la senalla. Caldrà aparcar tot allò que ens 

neguitegi per saltar a la plaça on la festa és assegurada.

Talaienques i talaiencs, només cal pujar a la gropa d’aquests dies i deixar-se portar allà on us meni el vostre desig. 

Aquest programa us ofereix uns quants actes ben amanits i cuinats perquè pugueu tastar les receptes de sa Majestat. 

No caldria dir que sense tots vosaltres ni l’exposició ni la xatonada ni les comparses ni cap dels detalls amagats 

darrere cada activitat tindrien cap sentit. Així doncs, us animem a ser-hi perquè si són anys de penúries també ho són 

de calçar-se les botes i emprendre el camí que més ens plagui. I d’això en sabem un tou. 

Que passeu un molt bon Carnaval.

Joan Raventós,

president de l’A.E.Talaia

Divendres 3 de febrer MEMÒRIA GRÀFICA DEL NOSTRE CARNAVAL
a 2/4 de 9 del vespre, al local social
Exposició fotogràfica, documental i d’elements representatius del Carnaval a la nostra entitat. Oberta tots els dies de 7 a 
9 del vespre fins al 14 de febrer

Dijous 16 de febrer GRAN XATONADA I SERMÓ SOCIAL
A dos quarts de deu del vespre, al local social a càrrec del Bernat del Manton
En acabar LA MERENGADA
A la plaça de les Cols

Dissabte 18 de febrer SEGUICI DE LES BANDERES ACOMPANYANT EL REI CARNESTOLTES
A les onze del matí

Diumenge 19 de febrer COMPARSES
A les nou del matí sortida de les tradicionals comparses

SALUTACIÓ carnaval 2012

NOTES
Xatonada: 20 euros. La inscripció es tancarà el dia 14 de febrer. 
Comparses: 35 euros soci i 45 euros 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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