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L’Agrupació enguany fa 40 anys i afrontarà 
el seu aniversari amb la seva reina 
al capdavant Lopeto Después que 
junt amb la seva entusiasmada junta 
ens estan preparant una sèrie d’ac-
tes per celebrar aquesta data tan 
especial que ens deixaran boca-
badats.

Durant aquests 40 anys, 
l’Agrupa les ha vist de tots 
colors i després de l’esforç 
per solucionar els proble-
mes que ha anat tenint en 
aquesta dilatada vida, ha 
fet un cop de cap i s’ha 
proposat posar-se en for-
ma per afrontar la segona 
joventut a la que s’en-
camina.

Així doncs, durant 
aquest any l’Agrupa muntarà un grup 
de runners per posar-se en forma. 
Aquest grup té com a finalitat partici-

par a la Sant Silvestre Sitgetana, encara no 
sap si a la de veritat o a la de menti-
da. Per apuntar-se al grup l’únic re-
quisit que s’exigeix és tenir un mòbil 
i passar pel dentista 12 cops l’any 

per poder lluïr el somriure mentre 
et fas els selfies amb la cara ver-

mella i suada.
Una altra activitat que té 

pensada fer l’Agrupa per en-
fortir la seva delicada salut, 
és muntar una zona d’spin-

ning a la sala de les co-
sidores, que vist lo vist 
potser alguna s’apunta i 
tot. La capacitat de la sala 
serà de 20 bicicletes sen-

se rodes on els partici-
pants podran escollir si 
volen seient o no, para 

gustos colores.
A la sala dels castells, quan quedi 

lliure, es muntarà una sala de màqui-

nes. Allà tots els participants de les classes 
d’spinning podran utilitzar les màquines 
d’una forma mesurada, per comprar tota 
classe de ganyips i pastes embolcallades, 
per recuperar-se de l’esforç realitzat ante-
riorment.

Per acabar, s’aprofitarà el pati del Pa-
lau per muntar una piscineta de 2x2 on els 
socis de l’ABPS podran remullar els peus 
suats i calents després d’afrontar la pujada 
del carrer Major o de la davallada, depenent 
de per on vingui cadascú, i s’oferirà l’opció 
de massatge amb olis essencials del Garraf 
a càrrec del grup pessebrista de Sitges.

Totes les activitats es faran el primer 
diumenge de cada mes i en acabar s’ob-
sequiarà el soci esforçat amb una xocola-
tada de tetrabrik amb momflons del mer-
cadona i després qui vulgui podrà seguir 
la festa amb la música ben fluixeta, per no 
molestar els veïns.

Esperem que aquest any sigui molt pro-
fitós i que vagin molt bé tots aquests actes!

Enguany, l’Ajuntament ha tingut molts pro-
blemes per trobar una comissió i de fet 
gairebé no arriba a temps. Però després 
d’algunes negatives, n’ha trobat una on 
el molt honorable president Sr. Ortigues i 
la seva comitiva, on hi destaca la presèn-
cia del terrassenc Oriol Cunyàs, s’han fet 
miques el cervell, per tal d’organitzar una 
sèrie d’actes, fora de les rues durant la set-
mana carnavalera.

El primer acte serà un concurs per a 
grups de 4 a 5 persones, per netejar els 
carrers de Sitges. Les bases del concurs 
seran molt fàcils, només serà necessari un 
equip de neteja elèctric, que no faci soro-
ll, i que sigui capaç d’aspirar la merda en 
comptes de repartir-la per les cantonades. 
El premi pels guanyadors consistirà en un 
lot per treure a passejar el gos, que consis-
tirà en un paquet de bosses per recollir ca-
ques, una ampolleta d’aigua per diluïr les 
orines i una pilota de tennis per entretenir 
a l’animal.

Un altre dels actes que s’organitzaran 
serà de temàtica fotogràfica. Els partici-
pants hauran de fotografiar els indrets més 
emblemàtics del poble com per exemple el 

parc on hi havia el Xic Golf del carrer Joan 
Tarrida, els jardinets del carrer Federico 
Garcia Lorca o el parc de Can Robert. Val 
a dir que estarà permès l’ús de photos-
hop per eliminar tots els aquells elements 
que puguin tacar l’estampa, com poden 
ser xeringues, rates, ampolles de Xibeca 
trencades, caques de gos, etc… Les foto-
grafies s’exposaran al taulell d’anuncis del 
Bar Pony on un dels clients triats a l’atzar 
decidirà la millor fotografia. La comissió ha 
avançat quins seran els premis: el primer 
serà un dinar amb en Luís Chatín al Palacio 
de Oriente, el segon, un berenar amb en 
Sebas Ximenes Miralvent al Bar Bodega 
Enrique, i el tercer premi un esmorzar amb 

en Cervela Picante al Punta Golf; aquí el 
compte anirà a parts iguals.

I per últim, un dels actes que esperen 
que tingui més èxit, serà una gimcana pel 
centre del poble. Aquesta prova es rea-
litzarà en parelles, a poder ser en edat 
d’emancipació, on hauran de recòrrer 
molts i molts quilòmetres, amb la fina-
litat de trobar pisos de lloguer al centre 
del poble amb un pressupost màxim de  
900 €/mes. Es recomana portar calçat cò-
mode i una cantimplora amb aigua per evi-
tar deshidratacions. Els pisos han de tenir 
almenys dues habitacions, cuina i lavabo 
amb unes mínimes condicions. El premi 
per la primera parella que trobi un pis amb 
aquestes característiques seran les escrip-
tures d’aquest habitatge al seu nom. El 
president del Carnaval, Sr. Ortigues, cons-
cient de que ningú ho aconseguirà, no ha 
dubtat en ser avalador del premi i continua 
dormint molt tranquil.

Amb tot això i altres sorpreses, la co-
missió que s’estrena té la intenció de repe-
tir aquests actes i ampliar-los de cara l’any 
vinent.
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La nova Comissió 
omple d’actes el Carnaval

Mou-te per l’Agrupa!



Vols que la teva barba llueixi 
com si tinguessis 25 anys? 
Vols impressionar a tothom 
amb una frondositat de pèl a 
la cara digne del més hipster 
de tots? No ho dubtis més, 
posa’t Tint For’ns.

Es busca home alt, ben 
plantat i fort, a poder ser 
moreno i molt ben dotat, 
per donar suport a la tasca 
de robar llaços grocs del 
poble. Raó: Miquel Àngel 
Baspeltercer.

Es busca detectiu privat 
especialitzat en boicots 
audiofònics. Raó: Estevet 
Sant Sebastià.

S’ofereix sitgetà amb 
experiència en comissions per 
xerrar, passar l’estona i lo que 
surja. Raó: Francesc Arbolés.

Busco guardaespatlles 
a poder ser ros, anglès i 
fotògraf. Raó: Rosa Babau.

S’ofereix showman amb 
gran capacitat de recursos, 
monòlegs, acudits, malabars, 
trucs de màgia, peticions de 
mà…. Raó: Panxampla.

Empresa de 
desembussaments i neteja 
de canonades Carrot. Servei 
24 hores 365 dies a l’any. 
Pregunteu pel Sr. Lluis al 
9389400 i dos números més.

Es busca xino per que em 
llogui el local al centre del 
poble en ple funcionament, 
que em pagui una morterada 
cada més i em pugui rascar 
els ous el que em queda de 
vida. Raó Dur-Dur

Es busca ermità per la ermita 
de sant sebastià. Requisits: 
que t’agradi la ploma, el teatro 
variettes de revista i el teu 
nom comenci per Es i acabi 
per tevet.

Regalo botiga de banyadors 
a sitges. Interesats dirigir-se a 
l’avinguda balmins s/n

Aquest any tenim el plaer d’entrevistar al Sr. Kompou Nophobico, més 
conegut com a Eduard, cap de colla d’Hort’s, la colla que s’encarrega 
d’organitzar el Carnestoltes del 2018.

SR. KOMPOU: Abans de res, volia aclarir que jo no soc el Carnestoltes.

PREGUNTA: D’acord, d’acord. Però no anava per aquí la primera 
pregunta. Primer de tot, bon dia, o bona nit, per la Maite Sarram 
a l’Era. Us esperàveu sortir escollits com la colla que organitzarà 
el Carnestoltes d’enguany? A priori ho teníeu bastant pelut per la 
competència de colles que hi havia...

SR. KOMPOU: Bon dia, en teoria si que ho esperàvem perquè tot i la 
nostra joventut, som la colla del fardo per excel·lència del poble i com 
tothom sap, el fardo està de moda. 

PREGUNTA: Sr. Kompou, ens podeu avançar algun detall de Sa 
Majestat?

SR. KOMPOU: Ja li he dit que no soc el Carnestoltes.

PREGUNTA: Aquesta no era la pregunta, anava més per alguna pista 
que ens digui de què aniran disfressats.

SR. KOMPOU: Doncs, no. No li puc avançar res més que no sigui que 
sortirem pel dijous gras i estarem 6 dies donant la tabarra.

PREGUNTA: Em pot dir si és cert que el doctor aquest que ha aparegut 
pel poble aquests dies us ha tret l’organització del Carnestoltes?

SR. KOMPOU: No crec que sigui l’indicat en respondre aquesta 
pregunta, l’únic que sé del cert, és que jo no soc el Carnestoltes.

PREGUNTA: Ufff… Per últim, ha sonat amb força el nom d’un membre 
de la colla de diables, un tal Cudeires o Mudeires o algo així… Què en 
pot dir d’aquest personatge?

SR. KOMPOU: Caliente, caliente, hehehe, pot ser que sí o que no, l’únic 
que ens ha dit és que per aquelles dates estarà fora de viatge, però pot 
ser una tècnica de despiste, més vella que l’anar a peu.

PREGUNTA: Veig que no en traurem l’aigua clara. Millor que ho deixem 
aquí, que tingueu molta sort i que passeu un Carnaval magnífic.

SR. KOMPOU: Moltes gràcies, esperem estar a l’alçada de les 
circumstàncies i poder superar el llistó tan alt que ens va deixar l’any 
passat No-Klia!

PREGUNTA: Paperets…

SR. KOMPOU: A on?... ah sí! Paperets, perdó! Bon Carnaval!
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EL GRUP DE CARNAVAL MATXAMBRATS 
presenta la seva nova cançó al festival 
d’Eurovisió amb l’objectiu de superar el 
gall de Manel Navarro. Freddy Quecalle 
declara: “lo important és participar”.

CARLA HOUSELOTS, serà la protagonista 
de la nova entrega d’Atrapado en el tiempo. 
A la primera entrevista en viu, declara: 
“l’any se m’està fent molt llarg, per mi no 
passen els dies. Encara és 12 de gener.”

ENGUANY LA COMISSIÓ DE CARNAVAL 
està formada per uns simpàtics animalons. El 
gall del corral, Dramon Ortigues declara: “Per 
Carnaval, el més important és fer l’animal”

ELS SITGETANS pensen que els pisos de 
protecció ofi cial han de ser pels nascuts a 
Sitges. El president dels exiliats a Ribes, E.C., 
declara: “A partir d’ara ho tindrem molt més 
fàcil per tornar a casa”.

EL CLUB RUGBY SITGES està molt content 
amb els nous vestuaris que es construiran 
gràcies al pressupost participatiu aprovat 
el passat 2015. El seu membre més 
destacat Sr. Macetajos declara: “ens han 
dit que estarien llestos pel 2026, però vist 
el ritme que porten amb la biblioteca, no 
ho veiem clar”.

EL GUANYADOR DE LA PANERA D’HORT’S 
valorada en 8.000 euros cedeix al poble 
sitgetà els 150 pots de tint Schwarzkopf gen-
tilesa de perfumeries Saturn. L’Ajuntament 
s’ha ofert voluntari per guardar tan preuat 
tresor a les dependències de l’alcalde.

REGRESO AL FUTURO IV es rodarà íntegra-
ment a Sitges. Després d’un càsting molt 
complicat, el mossèn Causes ha estat escollit 
per gravar les escenes temeràries de la 
conducció del De Lorean. 

LA SITGETANA POLIÈDRICA Àngels 
Samesas farà el pregó satíric, l’exposició 
de diorames de pessebres, la xatonada del 
Palau, l’entrega dels premis Sitges, la portada 
de l’Eco de Festa Major i la retransmissió de 
la rua de Carnaval. Molt contenta i excitada 
diu: “el meu objectiu és ser més pesada que 
l’Oriol Cunyàs”.

LA CONEGUDA MARCA de cafeteres 
Nespresso rodarà  el seu anunci a la sala 
de les cosidores del Palau del Rei Moro. El 
protagonista de l’anunci, Albert Guti i Herres 
declara: “aquí em sento com a casa”.

ELS RIBETANS, que sempre van a remolc, 
tiren el seu Pi més emblamàtic per intentar 
ser més sitgetans.

LES AGENTS D’INFORMACIÓ de Sitges, 
AGIS, i l’Associació de Rates del Pont 
dels Ocells, ARPO, arriben a un acord de 
col·laboració per fer les visites del centre del 
poble.

DESPRÉS DE REBRE més pressió que una 
olla express, en Lluisifer deixa la colla de 
diables i busca un nou entreteniment per 
l’agost. En declaracions exclusives per aquest 
anuari diu: “No diré res sense la presència 
del meu advocat”.

LA PLATAFORMA DE VEÏNS “Jo vull 
dormir” denuncia els arbres de fulla 
caduca del centre del poble i demanen una 
indemnització per reparar els danys mentals 
causats pel terrabastall de les fulles en caure 
sobre el carrer a la tardor.

L’AJUNTAMENT CONTINUA BUSCANT 
president de la Comissió de la Festa Major. El 
president sortint, Francesc Arbolés, declara: 
“Mai Caminaràs Sola”.

ELS SOCIALISTES SITGETANS celebren 
amb il·lusió la victòria local de Ciutadans 
a les últimes eleccions al Parlament de 
Catalunya. Un dels seus afi liats Kiqui Lego 
diu: “Per fi  guanya algú a qui també li 
agrada el ciento cincuenta y cinco …

BREUS

QUIM&VEEDRING
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