
La Reina  
Carnestoltes

Comparses i disfresses, sortiu al carrer!

És el moment de lluir els millors vestits i passar-ho bé a  
les rues del Carnaval de Badalona!

La reina, acompanyada de la seva Cort, ràpidament ens 
encomanarà les ganes de festa. Gaudim del seu regnat!

La Cort:  
La Nimfa del Vi  
i la Nimfa del Mar
Amb música, ball i molt bon rotllo,  
tornaran per acompanyar la nostra Reina.

Us imagineu com devia ser el barri  
de Llefià en els seus orígens?

La Reina Carnestoltes torna amb els 
colors i els elements de fonts, estanys 
i en general de la riquesa d’aigües que 
caracteritzava aquest territori de l’antiga 
Baetulo anomenat Nafià.

Un paisatge banyat pel mar dels romans 
-el Mediterrani- i centre productor de vi 
envoltat de vinyes.

Arriba la
festa grossa de
CARNAVAL              a Badalona

Diumenge 3 de març

Altres activitats 
Carnaval infantil i rua pels carrers del barri 
de Bufalà i ball de disfresses a l’Escola Les 
Ciències 

A les 11 h | www.avvbufala.org 
Ho organitza: les AMPA de les escoles  
Les Ciències, Bufalà i Planas i Casals

Dissabte 2 de març 

37a Rua de Carnestoltes a Llefià 
i ball de disfresses a la plaça de Trafalgar

A les 17.30 h
www.carnaval.llefia.org

Dissabte 2 de març 
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Hi col·labora:

Comissió de
Carnestoltes

Ho organitza:



Arribada de la Reina Carnestoltes

Rua de Carnestoltes

Ball de  
disfresses

Lliurament de premis

Centre Cívic Torre Mena, 17 h
Arribada de la Reina Carnestoltes i la seva Cort. 
Proclamació i lectura de les Lleis de Carnaval.

Inici al Centre Cívic Torre Mena, 17.30 h
Recorregut:
» Av. del Marquès de Sant Mori
» C. de Pérez Galdós
» Rda. de Sant Antoni de Llefià
» Av. del Doctor Bassols
» Av. del Marquès de Sant Mori
» Pl. de Trafalgar

Plaça de Trafalgar,  
de 19 a 21.30 h
És moment per passar-s’ho bé 
amb música, ball... i molta festa!

Plaça de 
Trafalgar

Av. del Marquès de Sant Mori
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Rda. de Sant Antoni de Llefià

Centre Cívic  
Torre Mena

INICI

FINAL

Plaça de Trafalgar, 20 h
Lliurament de 10 premis
» Per a les categories de comparses d’adults, infantils i per 
parella o individual dels següents premis: La més treballada, 
La més divertida i La més original.
» I premi especial a la comparsa que el jurat 
consideri millor. L’entitat guanyadora es queda 
al llarg de l’any amb la màscara creada pel Cercle 
Artístic i atorgada des de l’any 1993.

Inscripcions - data límit 28 de febrer
Presencialment als centres cívics de la ciutat i al web www.
carnaval.llefia.org. En aquesta web també es pot consultar 
com es participa al VIII Concurs Fotogràfic de la Rua. 

3 de març
Altres activitats 
Carnaval infantil a Bufalà
Rua infantil
Inici al parc de Can Barriga (Av. de Martí Pujol, 410), a les 11 h. 
L’espai és la temàtica de la rua d’aquest any. Recorregut: 
Av. de Martí Pujol, c. del Doctor Daudí, c. de la Independència,  
pl. d’Antònia Boada, Parc de Torrents i Lladó, c. de la Filosofia  
i c. de la Ciència.

Ball de disfresses 
A l’Escola Les Ciències (c. La Ciència, 19), de les 12.30 a 14.30 h. 
Guardeu forces que el Carnaval encara no s’ha acabat! Ens espera 
molt d’ambient amb disfresses lluents i acolorides i, sobretot, 
molta gresca!

Ho organitza: les AMPA de les escoles Les Ciències, Bufalà  
i Planas i Casals


