ACABAT EL CARNAVAL, SURT S’ÀVIA COREMA
Aquest dissabte, a les 12 del migdia, sortirà s'àvia Corema des de l'Ajuntament de Maó. Serà la
primera de les set sortides que farà durant les pròximes setmanes.
Maó, 10 de febrer de 2016
Aquest dissabte, dia 13 de febrer, s'àvia Corema sortirà des de l'Ajuntament de Maó acompanyada del
seu amic Xevi de la Colla de Geganters de Maó, de la xaranga musical i de tots els que la vulguin
seguir. En aquesta primera sortida, s’àvia perdrà el seu primer peu a la plaça del Carme. Després
tornarà a la plaça Constitució, i entre tots els assistents es procedirà a regar els arbres de caramels amb
aigua i sucre.
Durant els sis dissabtes vinents, s’àvia sortirà des de l’Ajuntament i cada setmana es dirigirà cap a un
lloc diferent:
13 de febrer. Plaça del Carme
20 de febrer. Plaça Bastió
27 de febrer. Plaça Colón
5 de març. Pati del Claustre del Carme
12 de març. Carrer de ses Moreres
19 de març. Hospital Geriàtric i Residència d’ancians
Finalment, el dimecres 23 de març, s’àvia perdrà el darrer peu a la plaça Conquesta, i els fillets i filletes
podran comprovar si els caramelers han donat fruit en una festa amb música i balls.
Qui és s’àvia Corema?
S’àvia Corema és un personatge popular que representa la Quaresma. Es tracta d’una figura comuna a
les terres de parla catalana i a la Mediterrània.
Tradicionalment, aquest personatge pren la forma d’una vella amb set cames, que simbolitzen les
setmanes que dura la Quaresma. La tradició marca que cada setmana s’àvia Corema perd una cama,
fet que es converteix en un compte enrere fins a l’arribada de la Setmana Santa.
A Maó, per tal de revitalitzar aquesta tradició, fa anys es va crear una geganta amb la imatge de s’àvia
Corema, i durant les set setmanes de la Quaresma surt des de l’Ajuntament i passeja pels carrers de la
ciutat envoltada dels més petits. Finalment, i prèvia votació popular, perd un dels seus peus.
El dimecres anterior al Dijous Sant, té lloc la festa final, en la qual l’àvia perd el darrer peu. Durant
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aquesta celebració, floreixen els arbres de caramels que durant les set setmanes s’han regat amb aigua i
sucre.
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