
DEL 9 AL 10 DE FEBRER

EL CONGRÉS

I ELS INDIANS



Rua de Carnaval de l’escola Pompeu Fabra
9 de febrer, a les 10.45 h 
Sortida des de la plaça del Rom Cremat 
Recorregut pels carrers de Jordi de Sant Jordi, Garcilaso, Francesc 
Tàrrega i Campo Florido, i tornada a la plaça del Rom Cremat. 
Mostra de les disfresses de l’escola del barri. No te la perdis!
Organització: Escola Pompeu Fabra

Rua de Carnaval de l’escola Ramon Llull
9 de febrer, a les 15 h 
Sortida des de l’escola (carrer de Biscaia, 439)
Recorregut pel passatge de Can Berdura i els carrers de Puerto 
Príncipe, Garcilaso, Jordi de Sant Jordi, Olesa, pg. Maragall  i 
tornada a l’escola. Festa final!
Organització: Escola Ramon Llull

Concert especial Carnestoltes: Yacine & 
The Oriental Groove
9 de febrer, a les 20.30 h 
Centre Cívic Can Clariana Cultural (carrer de Felip II, 222)
Folk algerià, electrònica, pop i funk occidental i melodies d’origen 
grec, tot ben amanit amb un esperit festiu i ballable. Un còctel 
explosiu on s’exploren els ritmes que es fan a totes les ribes de la 
Mediterrània.
Vine disfressat i entraràs en el sorteig de molts premis! 
Servei de bar a càrrec de la Congregació Diabòlica del Congrés
Entrada gratuïta (cal reservar-la a www.canclariana.cat o 
presencialment al centre)
Organització: Centre Cívic Can Clariana Cultural dins del cicle 
Barcelona Districte Cultural

Rua de Carnaval
10 de febrer, a les 12 h
Inici a la plaça del Rom Cremat
Recorregut pels carrers de Jordi de Sant Jordi, Olesa, Biscaia, 
Matanzas, Garcilaso, Manigua, pl. Doctor Modrego, Felip II, Cep, 
Cardenal Tedeschini i final a la pl. del Congrés.  El barri es vesteix 
per celebrar el carnaval. Vine a veure les millors disfresses!
Organització: Coordinadora d’Entitats de Congrés – Indians.

Que comenci la festa!
10 de febrer, després de la Rua de Carnaval
Plaça del Congrés
Breu descripció: Espectacle d’animació familiar per al final de la rua de 
Carnaval. Un espectacle fresc on els nens i nenes són els protagonistes 
de la festa, on es barregen les danses i cançons populars amb les de 
collita pròpia, a càrrec de la Companyia Jaume Ibars.
Organització: Casal de Barri de Congrés-Indians

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


