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Hi col·laboren:

Comissió de
Carnestoltes

Ho organitza:

lliurament de premis
Inscripcions: data límit 20 de febrer  
Presencialment als centres cívics de la ciutat  
i al web carnestoltes.llefia.org  

Plaça de Trafalgar - 20 h

Per 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 otorgada 

des de l’any1993. 

Al web carnestoltes.llefia.org també 
podreu consultar com participar al  
IXè Concurs Fotogràfic de la Rua

38  rua de Carnestoltes a llefia

És moment de passar-s’ho bé amb música, ball... i molta festa!

La Reina Carnestoltes i la seva cort, la Nimfa del vi i la Nimfa 
del mar, tornen alegres, divertides, acolorides, esbojarrades i 
sobretot llegendàries.

Lluiran els millors vestits inspirats en els orígens del barri de 
Llefià. Un paisatge banyat pel mar Mediterrani i envoltat de 
vinyes.

Comparses i disfresses, sortiu als carrers i gaudim del seu regnat!

arriba la

festa grossa de
CarnaVal
a badalona !

altres aCtiVitas
28/01 i 4,11,18/02 - 17.30 h

taller de masCares de CarnaVal 
Lloc: casal Cívic Pomar - avinguda de Sabadell, s/n 
Ho organtiza: Casal Cívic Pomar

21/02 - 18 h

festa de CarnaVal a badalona sud 
Lloc: plaça Roja 
Ho organtiza: Taula lleure educatiu Badalona Sud

22/02 - 17 h 

rua i ball de Carnestoltes al Centre 
Lloc: des de la plaça de la Plana fins a la plaça de la Vila 
Ho organtiza: Bufons del Toc

11/02 - 17 h

Vi rua i ball de CarnaVal de CanYad0 -Casagemes 
Lloc: inici al carrer de Lola Anglada fins a la plaça de la Vila 

Ho organtiza: AV Canyadó 

22/02 - 22.30 h  

ball de CarnaVal 
Lloc: plaça de la Plana 

Ho organtiza: Comissió de Festes de Badalona

23/02 - 17 h

rua de Carnestoltes al manresa
Lloc: carrer d’Occitània, carrer de Murillo,  
carrer del Manresà, carretera de Mataró,  
carrer de Velázquez 

Ho organtiza: AV Manresà

01/03 - 11 h

enterrament de la sardina 
Sortida des del parc de la Bòbila fins al turó de l’Enric
Ho organtiza: Comissió de Carnestoltes de Bufalà

carnaval
badalona 

22 - 23 FEbrEr

38  rua dE carnEstoltEs a llEFia 
carnaval inFantil a buFala



rua de Carnestoltes 
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

ball de disfresses  
Plaça de Trafalgar - De les 19 a 21.30 h 

Concert de La Golden BeatConcert de La Golden Beat
Grup de versions disco, pop i funk. Gaudeix d’un directe 
enèrgic i divertit apte per a tots els públics!

arribada de la  
reina Carnestoltes 
i la seVa Cort a llefia
Centre Cívic Torre Mena - 17 h

Proclamació i lectura  
de les Lleis de Carnaval. INICI

Centre Cívic
Torre Mena

Av. del Marquès de Sant Mori

38  rua de Carnestoltes  
a llefia - 22 de febrer

rua infantil 
Inici a la masia Ca l’Andal - 11.15 h
La vida saludable és la temàtica  
de la rua d’aquest any 

Recorregut: 

» Carrer de la Independència 

» Avinguda de la Cerdanya 

» Carrer de Molí de la Torre 

» Escola Bufalà (carrer  
   de Molí de la Torre, 98)

ball de disfresses 
Escola Bufalà - C. de Molí de la Torre, 98  
De les 12.30 a 14.30 h 

Concert de Rah-mon Roma amb l’espectacle Concert de Rah-mon Roma amb l’espectacle Ràdio EuropaRàdio Europa
Ràdio Europa és una nova proposta d’animació infantil i fami-
liar. Un espectacle participatiu i divers, amb danses i cançons, 
gags, moviment i molta acció.arribada de la reina  

Carnestoltes amb la  
seVa Cort i masterClass  
de ball a bufala
Masia de Ca l’Andal - 10.30 h

CarnaVal infantil  
a bufala - 23 de febrer

Pl. de  
Torre Mena

INICI
Masia  
Ca l’Andal
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Av. de la Cerdanya

FINAL
Escola 
Bufalà

FINAL
Plaça de 
Trafalgar


