
#CarnavalEspant
Festes lliures de sexisme #Vulllanit



Dissabte, 11 de febrer
VETLLADA D’ESPANT
Al local dels Castellers de Berga

17 - 18 h. Passatge del terror infantil
Fins a 11 anys*

18 - 20 h. Passatge del terror
A partir de 12 anys*

Aforament limitat!
*Per participar-hi, caldrà inscriure’s al web 
   www.ajberga.cat
Organitza: Insomnia

21 h. Presentació del REI DIMONI DEL 
CARNAVAL DE BERGA 2023
A continuació, correfoc amb els Diables del Clot 
de l’Infern de Puig-Reig amb l’acompanyament 
de la Xaranga Entrompats Band per l’entorn del 
Cinema Catalunya

22 h. Sopar i passi de vídeos promocionals 
de les colles participants en la rua
Consulta la informació del sopar a les xarxes 
socials dels Castellers de Berga

Organitza: Castellers de Berga

Hi haurà un premi de 300 € al millor vídeo
Consulta les bases i el formulari d’inscripció al web 
www.ajberga.cat

00 h. Lliurament del premi i sobretaula 
musical
Organitza: Castellers de Berga

Dimarts, 14 de febrer
10 h. Trobada escolar de cicle mitjà
De les escoles de Berga, a la pl. de Sant Pere

Dijous, 16 de febrer
III CONCURS INFANTIL DE MENÚS del Dijous 
Llarder 
Adreçat a infants fins a 12 anys. Hi haurà premis en 
tres categories: menú més sa, més divertit i més ben 
conjuntat

Per participar-hi, cal inscriure’s i adjuntar les fotos 
que opten al concurs fins al dijous, 16 de febrer, a les 
22 h.

Consulta les bases i el formulari d’inscripció al web 
www.ajberga.cat. El veredicte es donarà a conèixer 
durant el ball de Carnaval Infantil de diumenge a la 
tarda

18.15 h. Vine a ballar amb nosaltres!
Al Pavelló Vell
Adreçat a tots els públics. Us animen a venir 
disfressats i disfressades! 
Col·labora: CEM El Tossalet, CEEC i Berga Resort

Divendres, 17 de febrer 
18 h. Baixada d’andròmines i trastos diversos
De la pl. Sant Joan al portal de Sallagosa, 
pel c/ Verdaguer
Amb l’acompanyament de la Xaranga Entrompats 
Band

Hi haurà premis en tres categories: andròmina més 
terrorífica, més esgavellada i més familiar

Consulta les bases i el formulari d’inscripció al web  
www.ajberga.cat

Durant la baixada, hi haurà coca i xocolata per a 
tothom

Organitza: Associació de veïns del Carrer Major 

Dissabte, 18 de febrer 
11 h. III Concurs de mascotes i II Concurs de 
plantes disfressades
A la pl. Sant Joan
Hi haurà premis en quatre categories: individual 
(millor disfressa de la mascota i de la planta) i en 
duet (millor disfressa de la mascota i la seva persona 
responsable i millor disfressa de la planta i la seva 
persona responsable) 

Organitza: Associació de veïns del Carrer Major

Paral·lelament,

Activitats infantils
A la pl. Sant Pere
Amb la col·laboració d’entitats i associacions de 
Berga

12.30 h. Arribada del Rei Dimoni del Carnaval 
de Berga 2023
A la pl. de Sant Pere

Seguidament,

Lectura del pregó
Amb l’acompanyament de la Xaranga Entrompats 
Band

16 h. Concentració de la rua de Carnaval
Davant de ‘Cal Tonillo’, al C/ Roser
INSCRIPCIÓ al concurs de la rua EXCLUSIVAMENT a 
través d’Internet (www.ajberga.cat) fins al divendres, 
10 de febrer, a les 20 h

Les comparses i les carrosses inscrites hauran de 
recollir els números d’inscripció el divendres, 17 de 
febrer, a les 20 h a l’Ajuntament de Berga, així com 
entregar les músiques de les coreografies en un 
llapis de memòria (durada màxima 3 minuts)

Els primers llocs de la rua estaran reservats per a les 
comparses infantils

Consulta les bases i el formulari d’inscripció al web 
www.ajberga.cat



16.30 h. SORTIDA DE LA RUA
Encapçalada pel REI DIMONI DEL CARNAVAL DE 
BERGA 2023 

Es dispensarà aigua a les comparses gratuïtament

Durant la rua, PUNT LILA itinerant i PUNT 
d’avituallament de FRUITA I AIGUA per a les 
comparses

Hi haurà dos jurats, un d’incògnit itinerant i un 
d’estàtic situat al Mercat Municipal

A partir de les 20 h. ARRIBADA DE LA RUA
A la pl. Viladomat i rebuda a càrrec de Josep Badia

20 - 22.30 h. SOPAR POPULAR
A la carpa del Vall 
Venda de tiquets a Cal Negre, Graffiti Llibreria i Ca 
la Clàudia, fins el diumenge 12 de febrer. Per a grups 
de més de 20 persones, podeu adquirir les entrades 
enviant un correu a labaumadelsencantats@gmail.
com Preu: 15 €

Menú: Fideuada de calamar, costella a baixa 
temperatura i pastís. En el cas d’optar per un menú 
vegà o sense gluten, cal sol·licitar-ho enviant un 
correu a labaumadelsencantats@gmail.com

Organitza: La Bauma dels Encantats i Surf The Bowl

22.30 - 03.30 h. Ball dels Cornuts 
A la carpa del Vall, amb PDs locals

A partir de les 00 h. Veredicte dels premis del 
concurs de la rua
Durant el ball, PUNT LILA - retorn segur a casa - i 
BARRA DE CÒCTELS SENSE ALCOHOL. En acabar, 
coca i xocolata per a tothom

Organitza: La Bauma dels Encantats i Surf The Bowl

Diumenge, 19 de febrer 
11.30 h. Esmorzar de la Guerra de la Farina
Bàndol Carlí a La Barana  
Bàndol Liberal a Cal Negre

13 h. Guerra de la farina
A la pl. Sant Pere
Amb l’acompanyament de la Xaranga Entrompats 
Band

Es comptarà amb les dotacions d’emergències de 
la Creu Verda, a més dels serveis de pediatria i 
funerària

Organitza: La Bauma dels Encantats

17 h. Ball de Carnaval infantil
al Pavelló Vell
Amb l’espectacle ‘De cap per avall’ d’AMBAUKA

Durant el ball, hi haurà berenar pels infants i es 
donarà a conèixer el veredicte del Concurs infantil de 
menús del Dijous Llarder

Dimecres, 22 de febrer
18 h. VETLLA DE LA SARDINA
A l’Ajuntament de Berga
Hi esteu convidats i convidades!

A continuació

Enterrament del Rei Dimoni del Carnaval de 
Berga 2023
Es demana la participació de molts ploraners i 
ploraneres!

Organitza: Agrupació Teatral La Farsa

19 h. Processó
De la pl. Sant Pere a la pl. Forn
Amb els gegants de La Bauma dels Encantats i la 
participació de l’Escola Municipal de Música de 
Berga

En arribar,

III Concurs de Ploraners i Ploraneres
Amb premis en categoria individual i de grup

LECTURA DEL TESTAMENT per la notaria de Madrona 
(una institució que acollona)

Organitza: Agrupació Teatral La Farsa

Per finalitzar,

Sardinada
A la pl. Forn
A càrrec de la Penya Boletaire

Si consumeixes 

alcohol o a
ltres 

drogues, que no se 

t ’escapi de les mans!



RECOMANACIONS PER A UN CORREFOC SEGUR 

Per a les persones participants: 
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i 

pantalons llargs
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el 

clatell amb un mocador de cotó
• Protegir-se els ulls
• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de 

les explosions pirotècniques
• No demanar aigua als veïns i veïnes
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars 

(durant el correfoc únicament s’utilitzaran els preparats pels 
organitzadors)

• Respectar les figures de foc, les persones portadores i 
músics

• Adoptar una actitud correcta amb els diables i no 
obstaculitzar el pas ni fer-los caure

• Seguir en tot moment les indicacions dels diables
• Abans del correfoc, assabentar-se del recorregut i dels punts 

d’assistència sanitària
• En el cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als 

punts d’assistència sanitària
• En cas de perill, seguir les instruccions dels diables

Pel veïnat i els comerços: 
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que 

en disposin
• Protegir els vidres de les finestres, porters i aparadors amb 

cartrons gruixuts
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals
• No tirar aigua a les persones participants ni al públic del 

correfoc per la perillositat que representa
• Desconnectar tota mena d’alarmes
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar 

el pas dels actors, organitzadors i participants al correfoc 

RECORREGUT DEL CORREFOC

INICI
Cinema Catalunya

Plaça de Sant Joan

Plaça de Sant Ramon

Plaça de les Fonts

RECORREGUT DE LA RUA

INICI

FINAL

“Cal Tonillo”

Pl. de
la Creu

Plaça Viladomat
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