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Torna el Carnaval!!!
I aquest any torna de la mà de la Rei-
na Belluga, reina de Carnaval. La rei-
na vol superar en Carnestoltes amb 
la més esbojarrada i bulliciosa, la més 
tradicional i actual, de les manifesta-
cions festives de les barcelonines i 
dels barcelonins.

El Primer Tiberi
del Carnaval
Dijous 4 de febrer a les 11 h
Mercat del Clot
Tornen la gresca i els excessos, amb 
els músics del Carnaval, els saltim-
banquis, els concursos de guarni-
ment de parades i el primer Tiberi 
de Carnaval on no hi faltarà la boti-
farra d’ou. Comencem la festa amb la 
panxa ben plena!

Arribo de la Reina
Belluga i els
Focs de Carnaval
Dijous 4 de febrer a les 18 h
Fi a les 19.30 h
Recorregut: Plaça de San Cugat, car-
rer Carders, placeta d’en Marcús, car-
rer dels Montcada, passeig del Born i 
Mercat del Born.

L’Arribo és la més tradicional i soro-
llosa rebuda que la ciutat pot donar a 
la reina de la disbauxa, sobirana dels 
poca-soltes, i representa l’inici oficial 
del Carnaval barceloní.

La Cercavila dels Set Ambaixadors, 
amb els seus lluïts i esbojarrats se-
guicis i músics, amb en Rodanxó i 
la Rodanxona –els històrics gegants 

del Carnaval barceloní- precedeix la 
sorprenent i esperada arribada de la 
Reina Belluga a la plaça Comercial. 
Misser Frank-i-fals, mestre de cerimò-
nies, en nom de la ciutat convidarà el 
seguici reial i a tot el poble congregat 
a entrar al Centre Cultural del Born on 
la Reina Belluga discutirà al finit Rei 
Carnestoltes la legitimitat del seu reg-
nat i, tot dictant el seu Ban, proclama-
rà el nou regnat de Carnaval i convida-
rà la ciutat a viure desenfrenadament 
intensos dies de disbauxa. De nou a 
la plaça Comercial, amb l’encesa dels 
Focs de Carnaval –recuperats focs 
antics d’artifici dels carnavals barcelo-
nins dels segles XVII i XVIII, s’inicia-
rà la gresca i el regnat de na Belluga.

El Ball del Molinet
Divendres 5 de febrer, 19 h
Sala Moragas El Born Centre
Cultural. Fi a les 21:00
El Ball del Molinet serà el ball de posa-
da de llarg de la Reina Belluga i la seva 
presentació oficial davant els barcelo-
nins. La reina conduirà aquest apassi-
onat i elegant sarau on la recuperació 
dels tradicionals molinets de vent, al 
costat de les màscares, seran els nous 
elements del bellugadís carnaval bar-
celoní. Per Carnaval tot s’hi val!
L’orquestrina del Sarau de la Costa hi 
posarà la música.

Les Rues de Carnaval
Dissabte 6 de febrer
Més d’una trentena de rues populars 
de Carnaval conviden tothom a la 
participació amb l’originalitat, la vis-

tositat, la gresca i la transgressió de 
carrosses, comparses i disfresses pro-
tagonitzades per veïnes i per veïns de 
tota la ciutat. És el gran moment del 
Carnaval als barris.

La Taronjada
Diumenge 7 de febrer a les 16.30 h
Fi a les 19.30h
La Taronjada, l’acte central del Carna-
val de Barcelona i una de les tradicions 
més antigues de les festes carnestol-
tesques barcelonines, és pensada per 
participar-hi amb tota la família i és 
compon de quatre parts:

16.30 h. El Primer Sarau
de la Taronjada. Plaça Comercial 
Tot esperant l’arribada de la gran Ca-
valcada de la Reina Belluga, la mú-
sica i el ball tornen a la Plaça Major 
de Barcelona amb el primer Sarau de 
la Taronjada. La plaça Comercial es 
convertirà en un clos del carnaval po-
pular amb melodies i ritmes de swing 
que convidaran grans i petits a bellu-
gar el cos.

17 h. La Cavalcada de
la Reina Belluga
Recorregut: Mercat de Santa Caterina, 
Av Francesc Cambó, Via Laietana, Ar-
genteria, Plaça de Santa Maria, carrer 
de Santa Maria, Fossar de les Moreres,  
Passeig del Born, Rec, Fusina i Plaça 
Comercial.
La gran Cavalcada de la Reina Bellu-
ga serà una lluïda desfilada dels Set 
Ambaixadors dalt de carrosses de 
cavalls amb els seus seguicis de mú-

sics, cortesans, banderers, malabars i 
saltimbanquis de la terra dels poca-
soltes acompanyant la Reina Belluga 
que, tot conduint una moto gegant, 
no deixarà de sorprendre’ns. La reina 
i cada ambaixador -els coneixereu pel 
color dels seus seguicis símbol dels 
seus vicis i la seves virtuts- aniran ar-
mats de globus i de confeti de color 
taronja per anar ben servits a la “Ba-
talla Campal”.

18.15 h. La Batalla Campal
de la Taronjada
Després del Flashmob col·lectiu, que 
us sacsejarà, la plaça Comercial serà de 
nou el camp de batalla de La Taronjada. 
La Reina Belluga i els seus Set Ambai-
xadors iniciaran la gran Batalla Campal 
de La Taronjada amb globus i confeti de 
color taronja, que els barcelonins i les 
barcelonines també podran llençar als 
personatges del Carnaval tot recordant 
que, per Carnaval, a la Barcelona del se-
gle XIV ja es llançaven taronges. Prepa-
rats? Tarooonjada!!! 

18.30 h. Sarau de la Taronjada:
Ball de Màscares
Ben coberts de confeti i amb la plaça 
Comercial tenyida de color taronja, la 
Reina Belluga i els seus Set Ambaixa-
dors ens convidaran a tots al darrer 
Sarau de Carnaval amb els ritmes de 
De Mortimers. 

Fins l’any que ve...
Torna, torna Carnaval! 
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CIUTAT  VELLA
Carnavalassu
(Gòtic i Casc Antic) 
Dissabte 6 de febrer 
Hora: 18.30 h
Inici: plaça Sant Just 
Final: pl. Pou de la Figuera

Ravaltolstada (Raval)
Dissabte 20 de febrer
Hora: 16.30 h
Inici: Rambla del Raval 
Final: plaça Folch i Torres

Carnavalada
(Barceloneta)
Diumenge 21 de febrer 
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval

EIXAMPLE 
Rua Fort Pienc 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 17 h
Inici i final: plaça de Fort Pienc 

Rua de l’Esquerra
de l’Eixample 
Dissabte 6 de febrer 
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval

Rua del Casal Infantil
Cotxeres Borrell
Dissabte 6 de febrer
Hora: 17 h
Inici: davant del centre cívic
Cotxeres Borrell
Final: Jardins de l’Alguer

SANTS-MONTJUÏC 
Gran Rua de Carnaval
de Sants 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 17.30 h
Inici i final: Carretera de Sants
amb Rambla Badal fins a la cruïlla
Creu Coberta amb el carrer Béjar
Enterrament de la sardina
Dimecres 10 de febrer
Hora: 19 h
A l’Auditori de Cotxeres de Sants

Rua de Carnaval
de La Marina 
Dissabte 6 de febrer 
Hora: 18 h
Plaça de les Matemàtiques
Enterrament de la sardina
al Poble-Sec amb sardinada popular
Dimecres 10 de febrer
Hora: 17 h
A la plaça del Sortidor

LES CORTS 
Rua de Carnaval 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 17 h
Inici: plaça Comas

SARRIÀ-
SANT GERVASI 
Rua de Carnestoltes
del Putxet 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 10 h
Inici: parc Tamarita 

Dijous gras i arribada
de la Reina Carnestoltes
Dijous 4 de febrer
Hora: 18 h
Inici i final: plaça Consell de la Vila
fins a la Casa Orlandai

Rua de Carnaval 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 18 h
Inici: plaça Consell de la Vila 
Enterrament de la sardina
Dimecres 10 de febrer
Hora: 20.30 h
Lloc: plaça Consell de la Vila

GRÀCIA 
Rua de Carnaval
Camp d’en Grassot 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 17 h
Inici i final: plaça de la Sedeta 

Rua Carnaval
del barri del Coll 
Dissabte 6 febrer 
Inici: Parc de la Creueta del Coll 
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval

Rua Carnaval
Vil·la de Gràcia 
Dissabte 6 febrer 
Inici: Jardinets de Gràcia 
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval

HORTA- GUINARDÓ 
Rua Carnaval del Carmel 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 16.30 h
Inici i final: de la plaça Salvador
Allende a la Rambla del Carmel

Gran Rua de Carnestoltes
del Cor d’Horta i Mercat
Dissabte 6 de febrer
Hora: 18 h
Inici: Mirador d’Horta
Final: plaça Bacardí

NOU BARRIS 
Gran Rua de Carnaval
Dissabte 6 de febrer
Hora: 19 h 
Punt de trobada a la Via Júlia
Recorregut: Via Júlia, Sant Francesc
Xavier, plaça Àngel Pestaña
Sortida dels barris: 
Rua de Les Roquetes 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 18.30 h
Inici: Mina de la Ciutat
Rua de Verdun 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 18.30 h
Inici: Casals i Cuberó 
Rua de La Guineueta 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 18.30 h
Inici: Parc Central Nou Barris
Rua de La Prosperitat 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 18.30 h
Inici: plaça Santa Engràcia 
Rua de Trinitat Nova 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 18.15 h
Inici: Chafarinas 
Rua de carnestoltes al barri de Porta
Dissabte 6 de febrer
Hora: 16.30 h
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval
Enterrament de la sardina
Dimecres 10 de febrer
Hora: 18 h
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra
(Carrer Biure, 1)

SANT ANDREU 
Rua de Sant Andreu 
Diumenge 7 de febrer
Hora: 11 h
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval

Rua de Trinitat Vella 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 18 h
Inici i final: plaça Josep Andreu
i Abelló

Rua Congrés - Indians 
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval

Rua de Navas 
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval

Rua de La Sagrera 
Dissabte 6 de febrer
Hora: 16.45 h
Inici i final: Plaça Jardins d’Elx  

Rua de Baró de Viver 
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval

Rua de Bon Pastor 
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval

SANT MARTÍ 
Rua Carnaval Poblenou
Dissabte 6 de febrer 
Hora: 17.30 h
Inici: Rambla del Poblenou

Gran Rua de Carnaval
Clot-Camp de l’Arpa 
Dissabte 6 de febrer 
Hora: 17 h 
Inici: plaça Maragall-Xifré
Enterrament de la sardina
Dimecres 10 de febrer
Hora: 19 h
Sortida:  plaça Sant Josep
de Calassanç

Rua de Carnaval
Sant Martí 
Dissabte 6 de febrer 
Hora: 11 h
Inici: plaça de la Palmera
Rua enterrament de la sardina
Dimecres 10 de febrer
Hora: 15 h
Inici: parc de Sant Martí-La Gàbia

Rua de Carnaval
Besòs-Maresme
Dissabte 6 de febrer 
Consultar web:
www.barcelona.cat/carnaval

Totes les rues, barri a barri

L’Enterro de
la sardina
Dimecres 10 de febrer
 El Dimecres de cendra,
amb l’Enterro de la sardina,
Barcelona s’acomiada de les
celebracions del Carnaval
omplint-se de seguicis
fúnebres i satírics organitzats
per les entitats i escoles
de la ciutat.
Els podreu trobar a
www.barcelona.cat/carnaval 
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