Dissabte 14 de febrer. El Xarró
Cinquena diada gastronòmica del Xarró tarragoní

9.30 h, voltants del Mercat Central. Carnaval gastronòmic. 5a Xarronada. Encesa dels
fogons que serviran per preparar l’escudella de la celebració.

10 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Disfressa el Negrito i la Negrita. No patiu, no;
no alterarem la imatge tradicional dels nostres gegantons. Les nenes i els nens
disposaran de reproduccions en paper dels caps i les mans dels Negritos, i podran
dibuixar-los una disfressa especial. Totes les disfresses s’exposaran a la mateixa
Casa de la Festa. Una activitat de participació que funcionarà diàriament matí i tarda
fins al dimarts 24 de febrer. Sorteig de lots obsequi amb material festiu promocional
per a les nenes i nens participants. Aquesta activitat durarà tots els dies de Carnaval.
Coorganitzen: Imaginautes i l’Ajuntament.

11.30 h, voltants del Mercat central. Carnaval gastronòmic. Inici de la 5a Xarronada,
l’escudella del Carnaval de Tarragona. Oficiarà de mestre de cerimònies Mariona
Quadrada, mestra de cuina des de fa 25 anys, filòloga i autora de diferents llibres i
receptaris, que donarà la benvinguda i farà el primer tast.

Cada degustació inclou el plat de l’escudella de xarró, una broqueta de botifarra d’ou,
vi D.O. Tarragona, i l’ús de plats tèrmics i coberts. No s’admetran túpers ni
carmanyoles. Preu: 2 €, o val inserit en l’edició del diari Més Tarragona els dies
previs.

Hi haurà servei de taules per a la degustació. La Xarronada continua fins
aproximadament l’hora de dinar, fins acabar existències.

12 h, Abacus Cooperativa, Gasòmetre, 21. Carnaval familiar. Fes la teva disfressa.
Taller recomanat per a majors de tres anys. Organitza: Abacus Cooperativa.

Dilluns 16 de febrer. Els Entreteniments

20h, seu social de l’Agrupació Fotogràfica de Tarragona. Governador González, 7,
entresòl, 1a. Inauguració de l’exposició Retrospectiva del Carnaval 2008. Selecció de

les 40 millors obres fetes pels socis de l’AFT, Audiovisual amb totes les fotos
presentades i vídeo amb les millors imatges del Carnaval 2008 a Tarragona. Horari
d’obertura: de dilluns a divendres de 18 a 21hores. Organitza: Agrupació Fotogràfica.

