
Descobreix-ne molt més a:
barcelona.cat/carnaval
#CarnavalBCN

 
  

DEL 7 AL 14 DE FEBRER

A SANT ANDREUEnterrament de la sardina i seguici 
funerari de Carnestoltes 
14 de febrer, a les 18.30 h
Inici a Can Galta Cremat
Inici del rèquiem mortuori a Can Galta Cremat fins a les 
portes del Districte, on Sa Majestat el Rei Carnestoltes 
farà el pregó de clausura. Però amb l’enterrament de 
la sardina hem acabat el Carnaval o reviurà uns dies 
després? Estigueu atents a les notícies carnavalesques. 

Activitat oberta a tothom, cal anar vestit de negre. 

Organització: Germandat de Trabucaires, Geganters   
i Grallers de Sant Andreu i Centre Municipal    
de Cultura Popular de Sant Andreu



Exposició de 
fotografies de 
Carnaval
Des del 7 de febrer
Centre Municipal de Cultura 
Popular de Sant Andreu.
Exposició de fotografies de 
Carnaval
Organització: Associació de 
Pintors de Sant Andreu 

Juguem en 
Harmonia, especial 
Carnestoltes! 
7 de febrer, a les 17 h
Ateneu L’Harmonia
S’apropa la festa de Carnaval 
i el rei Carnestoltes ens 
proposa celebrar-ho plegades 
al Juguem en Harmonia. 
A les 17 h farem la trobada 
de disfresses, a les 17.30 h 
començarem la cercavila 
pel recinte de Fabra i Coats 
i a les 18 h, una exhibició de 
disfresses. Un cop acaba 
l’exhibició, hi haurà un 
berenar popular per a tots i 
totes! Us animeu a mostrar-
nos les vostres disfresses més 
originals? 
Juguem en Harmonia és 
un espai de joc lliure liderat 
per veïns i veïnes. Adults i 
infants estan convidats a 
participar-hi i a gaudir-ne, així 
com a prendre’n part activa i 
corresponsabilitzar-se del seu 
funcionament. 
Activitat infantil.
Organització: Ateneu 
L’Harmonia

El Carnestoltes 
arriba a La Lira!
7 de febrer, a les 17.30 h
Societat Cultural i Esportiva 
La Lira. Carrer Coroleu, 15
Una tarda plena d’emocions 
i rialles. Una persona molt 
especial ens acompanyarà 
i ens explicarà històries i 
contes mentre fem un munt 
de manualitats junts a La Lira.
Organització: Societat 
Cultural i Esportiva La Lira  

Cuina carnavalesca
8 de febrer, a les 18 h
Centre Municipal de Cultura 
Popular de Sant Andreu
Taller familiar de cuina amb 
motius carnavalescos.  
Organització: Centre 
Municipal de Cultura Popular 
de Sant Andreu

Rua de Carnaval de 
l’escola Fedac
9 de febrer, a les 15 h
Sortida del carrer de 
Peronella
Recorregut pels carrers del 
doctor Santponç, Gran de 
Sant Andreu i Borriana, i 
tornada a l’escola. Vine a 
veure les disfresses que han 
preparat enguany!
Organització: Escola FEDAC 

Festa de 
Carnestoltes
Divendres 9 de febrer, a 
les 20.30 h
Ateneu L’Harmonia
“En la vella societat rural, 
fortament estructurada 
pel cristianisme, el temps 
de Carnestoltes oferia 
mascarades rituals d’arrel 
pagana i un lapse de 
permissivitat que s’oposava 
a la repressió dels instints i la 
severa formalitat litúrgica de 
la Quaresma. Actualment el 
Carnaval s’ha convertit en una 
festa popular de caràcter lúdic 
al voltant del rei Carnestoltes”

A l’Ateneu volem recordar 
i recrear l’època durant 
el Carnaval en contra de 
la repressió, no només 
dels instints sinó de la 
repressió social, la repressió 
heteropatriarcal, la repressió 
que viuen les persones 
refugiades en aquesta Europa 
de la vergonya... i totes les 
repressions que no ens deixen 
ser persones lliures. 
És per això que us proposem 
venir disfressats a la nostra 
festa! Estigueu atents i 
atentes a les xarxes socials, 
el dimecres 24 de gener 
anunciarem quina és la 
temàtica! 
A les 20.30 h obrirem la festa 
amb el tradicional pregó, 
a càrrec de l’agrupament 
escolta Jaume I. A les 21 h 
comptarem amb l’actuació 
de la contacontes Nunila, que 
ens delitarà amb l’espectacle 
“Cuentos que abren 
caminos”. Un cop hagi acabat 
l’espectacle, la comissió de 
participació ens oferirà la 
millor música! 
Organització: Ateneu 
L’Harmonia

Vine a fer la teva 
màscara!
10 de febrer, a les 11.30 h
Centre Cívic Sant Andreu
Taller per animar la imaginació 
i crear el teu personatge de 
Carnaval! Sortiràs del taller 
amb una màscara feta per 
tu que podràs lluir durant la 
festa.
Organització: Centre Cívic 
Sant Andreu

Ball de Carnaval

10 de febrer, a les 18 h
Espai Josep Bota (recinte 
Fabra i Coats)
Arriba la 5a festa infantil 
de Carnaval amb la millor 
animació per a grans i 
petits. Jugarem, saltarem, 
ballarem i cridarem amb el rei 
Carnestoltes. Una festa que 
té com a únic requisit venir 
disfressat i amb moltes ganes 
de passar-ho molt bé!
Organització: l’Eix Comercial 
de Sant Andreu i la Comissió 
de Festes de Sant Andreu de 
Palomar

14a Rua de Carnaval 
11 de febrer, a partir de 
les 10 h
Rambla de Fabra i Puig
A les 10 h es fa la trobada 
de comparses a la rambla 
de Fabra i Puig (prop de 
Concepció Arenal). A les  
11 h començarem a baixar la 
rambla de Fabra i Puig per 
girar cap al carrer Gran de 
Sant Andreu fins a Joan Torras. 
Després, passarem pel carrer 
Torras i Bages, seguirem fins 
a Sant Adrià i acabarem a la 
plaça de Can Fabra on farem 
l’entrega de premis. 
Organització: l’Eix Comercial 
de Sant Andreu i la Comissió 
de Festes de Sant Andreu de 
Palomar

Ball i concurs de 
disfresses per a 
gent gran
12 de febrer, a les 16.30 h 
Casal de Gent Gran Mossèn 
Clapés
Ball amb musica en viu. 
Concurs de disfresses i venda 
anticipada de tiquet a 2euros 
que inclou consumició i detall 
de Carnestoltes. 
Organització: Comissió de 
Festes del Casal de Gent Gran 
Mossèn Clapés


