INFORMACIÓ:

DEL 23 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ

Cotxeres de Sants

C. de Sants, 79 · Tel. 93 291 87 01

Casinet d’Hostafrancs

C. del Rector Triadó, 53 · Tel. 93 423 04 40
		

HI COL•LABOREN:

SANTS
2017

Comissió de Festes de la plaça de la Farga,
Agrupament Escolta Estrella de Mar,
Agrupament Escolta Montserrat-Xavier,
Agrupament Escolta Skues, Agrupament
Escolta Puig i Moliner, Associació de Veïns del
Centre Social de Sants, Col·lectiu d’Artistes
de Sants, Creu Roja, Escola Joan Pelegrí, Forn
Baltà, Geganters de Sants, Ludoteca Olzinelles,
Mercat de Sants, Ona de Sants-Montjuïc, Pitu
Alcober, Sants 3 Ràdio, Voluntaris 2000 i totes
les entitats, associacions i comparses que hi
participen.

Descobreix-ne molt més a:

barcelona.cat/carnaval
#CarnavalBCN

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic
cotxeres-casinet.org/carnaval

Districte de
Sants-Montjuïc
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L’AMBAIXADA
Dies 20, 21 i 22 de febrer
Visita dels ambaixadors de Sa Majestat
Carnestoltes, per anunciar la seva arribada,
als centres escolars que ho hagin sol·licitat
prèviament. A càrrec del grup d’animació
infantil Grimpallunes.

ARRIBO DE SA MAJESTAT
CARNESTOLTES
Dijous 23 de febrer,
a partir de les 18.30 h

GRAN RUA DE CARNAVAL
DE SANTS
Dissabte, 25 de febrer
A les 17.30 h en Carnestoltes desfilarà pel
carrer de Sants, cruïlla amb rambla Badal i pel
carrer de la Creu Coberta, fins a la cruïlla amb el
carrer Béjar. Desfilada de comparses i comparsa
especial núm. 100, al final de la rua, per a qui s’hi
vulgui afegir.
Es lliuraran tres premis:
premi a la millor comparsa,
premi a la millor coreografia
i un d’especial a la comparsa
“més crítica”.

Cercavila que sortirà de Cotxeres, passarà pel
passatge Fructuós Gelabert i la plaça Bonet
i Muixí fins arribar a l’auditori de Cotxeres de
Sants, per donar a conèixer que el gran sapastre
ja és aquí.
Berenar amb pa
i truita de patates.

ENTERRO DEL CARNESTOLTES
I SARDINADA
CARNAVAL INFANTIL
Dissabte 25 de febrer
De 10.45 a 13.30 h al parc de l’Espanya
Industrial, amb tallers de maquillatge
i xocolatada.
A les 12.00 h rua infantil
A les 12.30 h cançons i danses amb el grup
d’animació infantil Xiula i entrega de premis del
concurs de disfresses.
Animeu-vos a participar al concurs. Inscripcions
el mateix dia. Hi haurà trofeus a la “millor
disfressa familiar”, a la “millor disfressa
col·lectiva”, a la “més original” i a la “més
treballada”.

Dimecres, 1 de març
A les 19.00 h a l’auditori de Cotxeres
de Sants, vetlla, responsori i entrega de premis
de la rua de Carnaval. Seguici fúnebre pels
carrers de la vila fins a la plaça Bonet i Muixí
i acabat l’acte, a les 20.00 h, sardinada
popular, a la plaça Bonet i Muixí, per gentilesa
del Mercat de Sants
i el Forn Baltà. Amb
la col·laboració
de l’Associació de
Veïns del Centre
Social de Sants.

