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Viu el Carnaval als equipaments del Districte 
Apropa’t als equipaments culturals del districte per gaudir d’un Carnaval ple 
de disfresses, rues, música i colors als equipaments culturals del districte.

CASAL DE BARRI  
CAN RECTORET

Dimecres, 3 de febrer, a les 17.30 h
Les teves mans seran la base per a crear 
unes màscares úniques i irrepetibles! 
T’esperem al casal! 
A càrrec de l’espai infantil.

Divendres, 5 de febrer, a les 18.30 h
Gaudeix de la festa de Carnestoltes, 
vine disfressat i balla Zumba en família. 
Participa al concurs de disfresses, al 
concurs tradicional de truites, i queda’t   
al sopar de carmanyola i al ball. Organitza 
l’AAVV El Sanatori, amb la col·laboració 
del Casal de barri Can Rectoret

Vine i participa-hi!



CASAL DE BARRI 
ESPAI PUTXET

Dissabte, 6 febrer, de 10 a 13 h 
Per donar un toc musical al Carnestoltes, 
ens aproparem a la rumba catalana per als 
més petits de la casa. A ritme  del ventilador, 
es podrà escoltar i ballar cançons i danses 
tradicionals com en Joan petit o el Sol 
solet. És ideal per passar una molt bona 
estona en família.
A càrrec de Dantuvi amb la canalla

- Rua de disfresses pel barri  
de 10.30 a 11.30 h

- Xocolatada per a grans i petits  
d‘11.30 a 12.00 h 

- Animació musical: Carnestoltes 
musical a les 12 h

Dissabte, 6 de febrer, a les 11.30 h
Activitat: endinsa’t a la natura
Disfressa’t amb el que en dóna la natura 
per poder introduir-te al món d’Alàgia. 
Utilitza fulles, pinyes, branques i d’altres  
i deixa volar la teva creativitat!
A càrrec de l’espai infantil

Dissabte, 6 de febrer, a les 12 h
Teatre familiar: el poble d’alàgia
A dins d’un bosc preciós, a la branca de 
l’arbre més alt, en una de les seves fulles... 
hi trobem el poble d’Alàgia. Els seus 
habitants viuen en perfecta harmonia amb 
el seu entorn, fins que un dia, l’alcalde té 
un somni, i el poble comença a canviar... 
Una aventura màgica i espectacular, 
interpretada per tres artistes tant diferents 
com complementàries. 
A càrrec de Vivi Lepori, Lindsay Dos 
Ramos i Rebecca Gale Hayes

Aperitiu de carnestoltes
A càrrec de l’AAVV Can Rectoret

CENTRE CÍVIC CASA ORLANDAI

Del 4 al 10 de febrer
Ja teniu pensada la vostra comparsa?  
I la disfressa per a la nit més sonada de 
l’any? Qui serà la Reina Carnestoltes? 
Una festa on tot està permès, tot depèn 
de vosaltres!
Organitza: Comissió de Carnaval de Sarrià

Del 25 al 30 de gener
Disfressa la Casa Orlandai

Dijous, 4 de febrer
Dijous Gras i arribada  
de la Reina Carnestoltes

- 17 h Taller infantil de disfresses
Lloc: Plaça del Consell de la Vila
Organitzen: CC Sarrià i El Petit Drac

- 18 h Arribada de la Reina Carnestoltes 
Lloc: Plaça de la Vila
- 18.30 h Rua fins a la Casa Orlandai
Recorregut: Des de la plaça del Consell 
de la Vila al Centre Cívic Casa Orlandai

- 19 h Lectura de les lleis del Carnaval  
i botifarrada d’ou popular
Amb el suport dels alumnes de l’Antàrtida 
i el Margarit
Lloc: Pati d’en Marcel, Casa Orlandai

- 19.20 h 
Actuacions de grups de ball del Vàrium
Lloc: Pati d’en Marcel, Casa Orlandai

Dissabte, 6 de febrer
Rua de Carnaval i festa de disfresses

- 18 h 
Rua de Carnaval, concurs de comparses
Recorregut: Des de la plaça del Consell 
de la Vila  al Centre Cívic Casa Orlandai



CENTRE CÍVIC CASA SAGNIER 

Dissabte, 6 de febrer, d’11 a 13 h
Festa de carnestoltes
Veniu al concurs de disfresses i a ballar 
amb el grup d’animació.
Activitat gratuïta

Diverdivendres
Divendres per venir a gaudir de les 
activitats de lleure en família, pensades 
per compartir conjuntament adults i infants. 
Activitat gratuïta. 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia.

Divendres, 19 de febrer, a les 17.30 h 
Ludoteca (per a totes les edats)

Divendres, 26 de febrer, a les 17.30 h 
Divercinema (a partir de 5 anys)

CASAL DE JOVES 
CASA SAGNIER

Dissabte 6 de febrer, d’11 a 13 h
Festa de carnestoltes
Veniu al concurs de disfresses i a ballar 
amb el grup d’animació
Activitat gratuïta

CENTRE CÍVIC L’ELÉCTRIC

Carnestoltes a Les Planes
Dimarts 12, 19 i 26 de gener i 2 de febrer, 
a les 17.30 h

Disfresses de fantasia
Dimarts 12, 19 i 26 de gener i 2 de febrer, 
a les 17.30 h
Viatgem al món de la fantasia i dels 
boscos màgics i tornarem convertits en 
follets i fades. T’hi animes? Doncs prepara 
la imaginació.
Per a nens i nenes a partir de 4 anys

Divendres, 5 de febrer, a les 18 h
Taller de Caracterització
Tècniques i trucs de maquillatge per 
saber utilitzar productes cosmètics de 
manera professional. 
Per a joves a partir de 12 anys.
Professora: Esther Hurtado

Dimecres, 3 de febrer, a les 17.30 h
Ball de Carnesoltes de la gent gran
Activitat organitzada conjuntament amb 
la Gent Gran i el Grup de Dones de les 
Planes. Grup Jordi’s Duo.

Dissabte, 6 de febrer, a les 17.30 h
Carnestoltes infantil
Un dissabte perquè vinguis disfressat 
al centre cívic. Amb l’actuació de Clown 
Bergamotto Show, que ens explicarà les 
aventures d’un clown rodamón que té 
tan sols el seu amic fidel.

- 19.30 h 
Concert infantil amb Jaume Ibars  
i repartiment de premis a les comparses.
 Lloc: Pati d’en Marcel, Casa Orlandai

- 21 h Actuació dels Pirolaires i sopar. 
Lloc: Cafè Orlandai

- De 23 a 02 h Ball de disfresses: concerts 
amb Coast to Coast, Clotildes i BAK 2 
THE SOUND feat. SEN & SAM. 
Lloc: Pati d’en Marcel, Casa Orlandai

Dimecres, 10 de febrer
Enterrament de la sardina

- 19 h Inici del macroespectacle de 
l’Enterrament de la sardina
Recorregut: Des de la plaça del Consell 
de la Vila a l’ Espai Gardenyes

- 19.30 h Sardinada popular
Lloc: Espai Gardenyes



CENTRE CÍVIC PERE PRUNA

Dissabte, 6 de febrer, a les 18 h
Pallassades
El Bitxi i la Cleta, dos pallassos que 
es troben amb un públic... Just el que 
necessiten perquè comenci l’espectacle! 
Perquè les seves idees esbojarrades 
comencin a cobrar vida, les puguin 
compartir i fer a tothom ser els fantàstics 
protagonistes dels seus grans embolics, 
convidant-los a cantar i ballar en un mogut 
i trepidant fi de festa de Carnestoltes.
A càrrec de Bitxicleta. Preu: 3,51 €

CENTRE CÍVIC SARRIÀ

El Castor tradicional
Sortim al carrer a celebrar el calendari 
tradicional amb el castor gegant Dentetes
Activitats gratuïtes

Dijous, 4 de febrer, de 17 a 19 h
Carnestoltes de prínceps i princeses!
Avui ens convertirem fantàstics  prínceps 
i princeses, vine a fer-te la teva disfressa  
i ajuda’ns  a engalanar el Dentetes.  
En acabat passejarem les nostres gales 
a la rua del barri. Activitat familiar
Plaça del Consell de la Vila

CENTRE CÍVIC VALLVIDRERA  
VÁZQUEZ MONTALBÁN

Carnestoltes a Vallvidrera
Activitats gratuïtes
Dilluns, 1 de febrer, a les 17.30 h
Carretó viatger: “Arriba el Carnestoltes”
Racó familiar pels petits de 0 a 3 anys.

Divendres, 5 de febrer, a les 17.30 h
Per Carnestoltes en muntem una  
de ben grossa!
Una festa per divertir-te, ballar i oblidar-te 
de les preocupacions de la setmana. 

Petits i grans, veniu ben disfressats que, 
per Carnaval, tots tenim dret a fer l’animal!

CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA

Dissabte, 6 de febrer, de 10.30 a 13 h
Carnaval Rockabilly
Sempre heu volgut portar tupè o un 
recollit pin-up però mai us heu atrevit a 
demanar-li al vostre perruquer? En el 
nostre Carnaval Rockabilly us donem 
l’oportunitat de lluir com uns autèntics 
rockers dels anys 50. Farem uns tallers 
molt especials en els que aprendrem a 
pentinar-nos, a fer complements de la 
disfressa i ens ensenyaran uns passos 
de rock’n’roll per fer un Carnestoltes al 
més pur estil Elvis!
A càrrec d’Escola huya, Associació 
Ballaswing i Wax and Boogie.
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Per telèfon al 932546265 o correu 
electrònic ccvilaflorida@qsl.cat a partir 
del dia 15 de desembre.

Dimecres, 10 de febrer, a les 17.30 h
Carnestoltes de la gent gran 
Un any més, el col·lectiu de gent gran del 
Centre Cívic us convida a gaudir d’una 
tarda de disbauxa i xerinola per celebrar 
el Carnaval. Prepara’t per cantar les 
millors cançons d’avui i de sempre, per 
sentir els millors acudits i passar una 
tarda, plena de diversió
No cal venir disfressat, però si ho fas... 
entraràs al sorteig d’un premi!
A càrrec del Col·lectiu de gent gran del 
centre cívic Vil·la Florida
Activitat gratuïta


