
Descobreix-ne molt més a:

barcelona.cat/carnaval

#CarnavalBCN

DEL 23 DE FEBRER 
A L’1 DE MARÇ

SARRIÀ-SANT GERVASI

VIU EL 
CARNAVAL ALS 
CENTRES CÍVICS 
I CASALS DE
DISTRICTE
Apropa’t als equipaments 

culturals del districte per 

gaudir d’un Carnaval ple de 

disfresses, rues, música i 

colors als centres cívics i 

casals del districte.

 

Desfila a les rues dels 

diferents barris, participa als 

tallers, a les festes, als balls, 

als concursos de truites i el 

Dimecres de Cendra, enterra 

la sardina! Consulta tots els 

actes al document adjunt, 

descarrega-te’l.



CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ

Dijous, 16 de febrer, de 18.30 a 20.30 h, ‘Dijous gras: 
Preparem truites’
Porta la teva recepta del 6 al 10 de febrer, presencial-
ment o a través de: infocancastello@gmail.com, amb les 
vostres dades de contacte, el nom de la truita i els ingre-
dients necessaris per cuinar-la. De les receptes presen-
tades se’n prepararan quatre. Totes es publicaran al web 
del centre, en format de receptari.

CENTRE CÍVIC CASA ORLANDAI

Dimecres, 1 de març, a les 20.30 h, ‘Enterrament de 
la Sardina’ 
Celebració del macroespectacle 
‘Enterrament de la sardina’
Sortida de la pl. del Consell de la Vila. Arribada a l’Espai 
Gardenyes
Del 17 al 27 de febrer, ‘Disfressa la Casa Orlandai’
La Casa es posa màscara de nou: de què es disfressarà 
aquest any? Ajuda’ns a disfressar-la!
Organitza Comissió de Carnaval i Esplai Movi de Sarrià.
Dijous, 23 de febrer, a partir de les 17 h, ‘Dijous gras i 
arribada de la Reina Carnestoltes’
17 h Taller infantil de disfresses
18 h Arribada del Rei Carnestoltes 2017 i lectura del manifest
18.30 h Rua fins la Casa Orlandai
19 h Lectura de les lleis del Carnaval i botifarrada d’ou popular
19.20 h Actuacions
Dissabte, 25 de febrer, a partir de les 18 h, ‘Rua de 
Carnaval i festa de disfresses’
18 h Rua de Carnaval, concurs de comparses. Sortida: 
plaça del Consell de la Vila 
19.30 h Concert infantil i repartiment de premis
23 h Ball de disfresses, concert i DJ's.

CENTRE CÍVIC CASA SAGNIER

Dimecres, 15 de febrer, de 19 a 21h. Del dimecres, 15 al 22 
de febrer, ‘Carnaval Handmade’
Farem una disfressa de bruixa amb una faldilla de tul i un 
barret de cucurutxo o, si ho prefereixes, una bata tipus 
armadura i un casc, que podràs utilitzar per cavallers, 
metges, cuiners...el que més t'agradi. Preu 29.89 €.
Divendres, 17 de febrer, a les 17.30 h, ‘Cuina de Carnaval’
Per a infants a partir de 5 anys amb adult acompanyant.
Dijous, 23 de febrer, a les 18 h, ‘Cineknitting: amb llicèn-
cia per tricotar’
Veurem una pel·lícula per a totes les edats, i després, hi 
haurà un taller per aprendre a tricotar complements 
de Carnaval. 
Dissabte, 25 de febrer, a les 11 h, ‘Festa de Carnestoltes‘
Amb l´espectacle d´animació de Jaume Barri. Us convi-
dem a participar al Concurs de disfresses i a ballar!

CENTRE CÍVIC L’ELÈCTRIC

Els dilluns, 30 de gener, i 13 de febrer, a les 17.30 h, 
‘Màscares de Carnaval’
El Grup de Dones de les crearà, a partir de guix i molta 
imaginació, les seves pròpies màscares pel Carnaval de 
les Planes. A càrrec de Sandra Partera. Organitzat pel 
Grup de Dones de les Planes. 
Dimecres, 22 de febrer, a les 18 h, Carnaval de Les Planes
Disfressa't, i amb música d’envelat amb Jordi Vila duo’s. 
Activitat organitzada amb l’Associació de Gent Gran de 
Les Planes.
Divendres, 24 de febrer, a partir de les 17.30 h, ‘Caracterització’ 
Tens disfressa per al Carnestoltes, però necessites 
maquillatge i elements per a caracteritzar-te? Nosaltres 
et donem idees i t’ajudem. Activitat per a joves.
Divendres, 24 de febrer, a les 17.30 h, ‘Piccolo circo de hilo’
Tot començarà quan el circ tanqui i l’única titella que 
quedi posi ordre al circ. Amb una mica de fantasia 
transformarà les ocupacions més avorrides en merave-
llosos jocs i danses. A càrrec d’Antonella d’Ascenzi.

CENTRE CÍVIC SARRIÀ

Dijous, 23 de febrer, de 17 a 19 h, ‘Tants caps tants 
barrets! tallers i rua de Carnestoltes’
Sortim al carrer amb el castor gegant Dentetes. Veniu i 
participeu en el taller de disseny i creació de barrets i en 
la Rua de Carnaval.  
Taller de disseny i creació de barrets
Farem barrets, també el del Castor Dentetes, per rebre, 
amb les nostres millors gales, al Rei Carnestoltes. A la 
plaça del Consell de la Vila. 
Rua de Carnaval
Ballarem i desfilarem pels carrers del barri, tot exhibint 
les nostres disfresses i barrets. L’inici serà a la plaça del 
Consell de la Vila.

CENTRE CÍVIC VALLVIDRERA-VÁZQUEZ MONTALBÁN 

Dimarts, 21 de febrer, a les 17.30 h ‘Fàbrica de màscares I’ 
Racó familiar. Taller per a infants de 4 a 8 anys.
Dimarts, 21 de febrer,  i dijous , 23 de febrer, a les 17.30 
h ‘Fàbrica de màscares II’ 
Racó familiar. Taller per a infants de 4 a 8 anys.
Divendres, 24 de febrer, a les 17.30 h ‘Carnestoltes a 
Vallvidrera’
Muntem una de ben grossa! Festa per a petits i grans, 
animada per Jordi Callau. Espectacle familiar.

CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA

Dimecres, 15 de febrer, a les 17.30 h, ‘Carnestoltes de la 
gent gran’
Prepara´t per cantar les millors cançons d´avui i de 

sempre. No cal venir disfressat, però si ho fas... entraràs al 
sorteig d´un premi! A càrrec del Col•lectiu de gent gran.
Dissabte, 18 de febrer, a les 10.30 h, ‘Carnaval Funky’ 
Activitat familiar plena del ritme dels 70. Veniu a 
completar la vostra disfressa, aprengueu els movi-
ments funk més divertits i gaudiu de bona música 
mentre fem un vermut.

CASAL DE DE BARRI CAN RECTORET

Divendres, 24 de febrer, a les 19 h, ‘Concurs de truites!’
Torna el famós concurs de truites del barri, acompanyat 
de sopar i ball per tancar la jornada!
A càrrec de l’AVV El Sanatori
Dissabte, 25 de febrer, a les 10.30 h, ‘La Gran Festa d’”O 
Carnaval’ Colors, samba, brillants, capoeira, música, ball 
i disfresses, moltes disfresses! Gaudim d’una jornada de 
carnaval al més pur estil brasiler!
Farem capoeira, gaudirem d’un espectacle esbojarrat i 
desfilarem les disfresses perquè tothom les vegi!
Capoeira a càrrec d’Oscar Medina i els alumnes de 
‘Capoeira en família’
Espectacle a càrrec de Milnotes
Vermut a càrrec de l’AVV Rectoret

CASAL DE BARRI ESPAI PUTXET

Dissabte, 25 de febrer, de 16 a 19 h
De 16 a 17 h, ‘Rua de disfresses pel barri i Xocolatada’ 
Veniu-hi disfressats a ritme de música! I després, 
xocolata amb melindros per a grans i petits. A càrrec 
d‘AE Pere Quart.
A les 17.30 h fins a les 19 h, ‘Animació musical: Carnes-
toltes musical’
Ballem amb cançons a ritme de ventilador i rumba. A 
càrrec de Landry el Rumbero.

CASAL DE GENT GRAN CAN FÀBREGAS

Dijous, 23 de febrer, a les 17.30 h, ‘Carnestoltes-Havaneres’
Vine a gaudir de l’actuació musical. A càrrec del Grup “La 
Dolça Petxina”. Preu tiquets: 4€ (Recollida de tiquets 
abans del dia 20 de febrer).

CASAL DE GENT GRAN CAN CASTELLÓ

Dijous, 23 de febrer, a les 17.30 h, ‘Carnestoltes’
Festa de disbauxa fins al Dimecres de cendra. I Dijous 
gras, com cal, la deixarem acabar a cadascú com vulgui!

CASAL DE JOVES CASA SAGNIER

Divendres, 24 de febrer, a partir de les 18 h, ‘Festa de 
Carnaval 2017’
Vine a riure i viure el Carnestoltes jove! organitzat pels 


