
          

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

 
  

  

DEL 8 AL 12 DE FEBRER

N AVA S



Ball de Dijous Gras
8 de febrer, a les 16.30 h
Casal de Gent Gran Navas
Ball amb música en viu, entrepà de botifarra d’ou  
i cava per donar la benvinguda al Carnestoltes.   
Preu, 4 euros. Venda anticipada d’entrades al Casal  
de Gent Gran.
Organització: Casal de Gent Gran Navas

Cinefòrum
8 de febrer, a les 17 h
Casal de Gent Gran La Palmera
Amb la pel·lícula Orfeo Negro
Organització: Casal de Gent Gran La Palmera

Rua de Carnaval de l’escola  
Emili Juncadella
9 de febrer, a les 15 h
Sortida del carrer de Juan de Garay, davant de 
l’escola.
Recorregut pel carrer de les Navas de Tolosa, pl. de 
Maragall, pg. de Maragall, pl. del Taxi i els carrers de 
Trinxant, Juan de Garay, i tornada a l’escola. Mostra de 
les disfresses de l’escola. No te la perdis!
Organització: Pla comunitari de Navas i Escola Emili 
Juncadella

Rua de Carnaval 
9 de febrer, a les 16.30 h
Sortida des de l’ Espai Jove Garcilaso
Recorregut pel carrer de Garcilaso i l’avinguda 
Meridiana fins a la plaça de Ferran Reyes. El barri 
es vesteix per celebrar el carnaval. Vine a veure les 
millors disfresses!
Organització: Pla comunitari de Navas, Espai Jove 
Garcilaso i CC Navas

El Rei Carnestoltes
9 de febrer, a les 16.30 h
Plaça de Ferran Reyes
Com  cada  any,  pels  volts  de  febrer,  després  
de  Nadal i  abans  de  la  Quaresma, una  bona  
dosis  de  disbauxa  i transgressió, de la mà del Rei  
Carnestoltes. Cantarem i ballarem per gaudir de la 
més esbojarrada de totes les festes. Gaudiu i jugueu 
cada minut, abans que la vella Quaresma ens esguerri 
la festa a cops de bacallà!
Activitat per a infants de 3 a 12 anys, a càrrec de la 
companyia La minúscula.
Organització: Pla comunitari de Navas, Espai Jove 
Garcilaso i CC Navas

Especial coques dolces i salades
9 de febrer, 19.30 h
CC Navas
A  les  portes  del  Carnestoltes, us proposem 
aprendre a fer les tradicionals  coques,  tant  dolces 
com salades, imprescindibles d’aquestes dates,   la   
de   llardons, les de recapte, la coca de vidre... Cal dur 
davantal i tàper i fer inscripció prèvia. El preu   
és de 8€. 
Activitat a càrrec de Diego Molina.
Organització: CC Navas

Ball de Carnaval
10 febrer, a les 16.30 h
Casal de Gent Gran La Palmera
Ball amb música en viu , entrepà de botifarra d’ou  
i beguda. Photocall i concurs de disfresses.   
Preu, 4 euros. Venda anticipada d’entrades al Casal  
de Gent Gran.
Organització: Casal de Gent Gran La Palmera

Ball de Carnaval
12 febrer, a les 16.30 h
Casal de Gent Gran Navas
Ball amb música en viu i concurs de disfresses. 
Entrades a la venda el mateix dia al Casal. Preu, 3 
euros. Entrega de premis a les 18 h. 
Organització: Casal Gent Gran Navas


