
Torna el
Rei Carnestoltes

Torna el CarnavalTorna el CarnavalTorna el Carnaval

Del 16 al 22 de febrer de 2012
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Roda el món i torna al BornRoda el món i torna al Born

El Carnaval de Barcelona 2012

La celebració del Carnaval a Barcelona, al llarg dels darrers set segles, ha viscut 
una costant evolució amb marcadíssimes característiques i elements  propis que 
el singularitzen respecte a la mateixa celebració a d’altres indrets geogràfics. El 
Carnaval barceloní, com a festa d’hivern, sempre ha destacat, amb alts i baixos, amb 
períodes de prohibicions i amb moments de celebritat, com un gran esdeveniment 
festiu farcit de personatges, celebracions, activitats i posades en escena absolutament 
imaginatives i originals. Barcelona per Carnaval era, i serà, una festa de renom i de 
gran brillantor i popularitat. 

Enguany us proposem una reinvenció de la celebració del Carnaval de Barcelona, no 
només per recuperar la brillantor d’unes festes del passat, sinó, i sobretot, per incidir 
en una recuperació de la nostra identitat cultural i per afavorir el gaudi col·lectiu, la 
cohesió social i la participació del conjunt de la ciutat amb un Carnaval de trets ben 
distingits tot conservant la singularitat barcelonina i la tradició catalana. 

Amb la seva celebració tindrem una bona ocasió per participar del Carnaval de diferents 
maneres i per conèixer les expressions més lluïdes de la tradició carnavalesca més 
genuïnament barcelonina.

Xavier Cordomí
Assessor de cultura popular

Benvolguts barcelonins i barcelonines,

Barcelona es prepara per celebrar el Carnaval, una de les nostres festes més 
tradicionals i participatives, molt arrelada i comuna a tot l’entorn cultural català i 
mediterrani. 

La nostra ciutat ha creat al llarg de la seva història un model festiu propi, farcit 
d’elements, personatges, celebracions i activitats, que són fruit de la creativitat i 
originalitat dels seus ciutadans. 

Enguany us vull convidar a unes festes de Carnaval que, tot recuperant aquests 
aspectes tradicionals, es reinventa. Un nou Carnaval que potencia el seu aspecte més 
participatiu amb les populars rues a molts barris de la ciutat, a les quals us animem 
a anar amb màscares i disfresses. Però també un Carnaval que es renova i que ho 
fa, precisament, recuperant les seves arrels més tradicionals, que van distingir el 
Carnaval barceloní com una celebració d’hivern excepcional i brillant al llarg de molts 
segles.

Des del Dijous Gras amb l’Arribo del rei Carnestoltes, fins al Dimecres de Cendra amb 
l’Enterro de la Sardina, gaudireu de nombroses propostes engrescadores, de saraus, 
balls de màscares i rues populars. 

Us convido a participar intensament en el Carnaval de Barcelona.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona



Programa del Carnaval de Barcelona 2012
Dijous 16 de febrer

Dijous Gras als mercats
amb concursos de truites
als mercats d’Hostafrancs, Provençals, 
Barceloneta, Sagrada Família,
Lesseps, Bon Pastor i Santa Caterina

Presentació
dels Set Ambaixadors
a les 11.00 h al mercat de Santa Caterina

Arribo del Rei Carnestoltes
a les 18.30 h al passeig del Born.
Recorregut: des del Convent 
de Sant Agustí, per Tantarantana i Rec

Sarau de l’Arribo,
el Ball de màscares
a les 19.30 h al passeig del Born

Del 16 al 26 de febrer

Rues dels barris 
Segons els horaris de cada barri.
Consulteu-ne el llistat al peu del programa:
Totes les rues barri a barri

Diumenge 19 de febrer

Al pas de la desfilada del Rei Carnestoltes 
estrenarem una innocent batalla de globus i 
confeti taronja entre els seguicis i el públic, 
tot recordant les taronges que es llençaven 
originalment.

Barcelona s’acomiada de les celebracions
del Carnaval amb l’Enterro de la sardina.
Ho celebrarem amb una festa especial per 
a nens i nenes amb tallers de construcció 
de sardines amb vestit. Recordeu aquella 
sardineta penjada d’un fil i una canya i amb 
faldilles i llaç?

Tot esperant que arribi el Rei Carnestoltes 
hem preparat un ball de màscares destinat 
especialment als més menuts.

El Rei Carnestoltes, acompanyat pels Set 
Ambaixadors i els seus seguicis de cortesans, 
banderers, ballarins i músics particulars, 
espectaculars i esbogerrats, es dirigirà en 
desfilada cap a l’Estació de França, ben armat 
amb globus i confeti per no perdre’s la batalla 
campal.

Després de la batalla campal, tots ben 
ataronjats, el Rei Carnestoltes amb els Set 
Ambaixadors i els seus seguicis, arribats a 
l’Estació de França, inauguraran els saraus 
de Carnaval i els balls de màscares i de 
disfresses.

Dimecres 22 de febrer

Enterro de la sardina 
Festa infantil
a les 11.00 h al Parc de la Ciutadella

Sarau infantil
a les 17.00 h al passeig del Born

La desfilada
del Rei Carnestoltes
a les 18.00 h
Recorregut: per Comerç, Princesa, 
Rec, volta al passeig del Born, Comerç
i Estació de França

La Taronjada
(La batalla de Carnaval)
a les 18.15 h al passeig del Born

Els saraus de Carnaval
i balls de màscares
a les 18.30 h al passeig del Born
i vestíbul de l’Estació de França

El Dijous Gras amb les fartaneres: dia de 
botifarra d’ou, coques de llardons, ranxos
i els concursos de truites als mercats.

L’Arribo i la rebuda per part de les Set 
Ambaixades i dels gegants Rodanxó
i Rodanxona. Una gran aposta festiva i artística 
que escenificarà l’arribada del rei dels poca-
soltes, com a inici oficial del Carnaval barceloní.

Set personatges fantàstics de set nacions 
inexistents, éssers carregats d’habilitats 
i també de vicis, dipositaris d’enormes 
genialitats i esclaus de desmesurats excesos.

El fotomaton de carnaval. Concurs fotogràfic de disfresses amb premis per grups d’edat.
Especialment destinat als nens i nenes però obert a tothom, també a grups. Guanyeu un lot de productes dels Mercats Municipals.

Trobareu el fotomaton a moltes de les activitats que es duran a terme durant el Carnaval.

Les rues populars de Carnaval són el gran 
moment de la festa a la majoria de barris 
barcelonins. Conviden a la participació 
dels veïns i de les entitats amb carrosses, 
comparses i disfresses.

La desfilada dels seguicis de les Set 
Ambaixades, el ball d’en Rodanxó i na 
Rodanxona i la crida a la gresca i la disbauixa 
del Rei Carnestoltes clouran l’Arribo de sa 
majestat amb el primer Sarau del Carnaval i 
l’amable Ball de màscares oberts a tothom.



Totes les rues barri a barri

CIUTAT VELLA

18 de febrer 

CARNAVALASSU
Rua del Gòtic i Casc Antic 
Rua infantil 
Inici: plaça Sant Just i Pastor
a les 16.30 h

Rua
Inici: plaça de la Mercè
a les 18.00 h

25 de febrer

Rua de la Ravalstoltada
Inici: rambla del Raval-plaça 
Folch i Torres
a les 17.00 h

26 de febrer 

CARNAVALADA 2012
Rua de la Barceloneta
Inici: moll del Rellotge
a les 10.00 h

EIXAMPLE

18 de febrer 

Rua de l’Esquerra de l’Eixample
Inici: carrer Enric Granados
a les 17.30 h 

Rua de Carnaval al Fort Pienc
Inici: plaça Fort Pienc 
a les 18.00 h

SARRIÀ
-SANT GERVASI

16 de febrer

Rua de Carnestoltes
Inici: plaça de la Seu de la Vila
a les 18.30 h

GRÀCIA

18 de febrer 

Rua al Camp d’en Grassot
Inici: plaça de la Sedeta
a les 17.00 h 

Rua a la Vila de Gràcia
Inici: Jardinets de Gràcia
a les 18.00 h

Rua al Coll 
Inici: plaça Flandes
a les 20.00 h

HORTA-GUINARDÓ

18 de febrer

Rua de La Teixonera
Inici: Centre Cívic La Teixonera,
carrer Arenys, 75
a les 11.00 h

Rua del barri del Carmel
Inici: plaça Salvador Allende
a les 17.00 h

Rua d’Horta 
Inici: mirador d’Horta-rambla
del Carmel
a les 18.30 h

19 de febrer

VIII Rua de Carnestoltes
barri de Sant Andreu
Inici: carrer Concepció Arenal
amb carrer Dublín
a les 11.00 h

SANT MARTÍ

18 de febrer

Gran rua de Carnaval del Clot
i Camp de l’Arpa
Inici: passeig Maragall
(carrer Indústria-carrer Còrsega) 
a les 17.00 h
 
Rua familiar de Carnaval
al barri de Poblenou
Inici: rambla del Poblenou
amb carrer Tànger
a les 17.00 h

Gran rua de Carnestoltes
del barri Besòs-Maresme
Inici: rambla Prim
a les 17.30 h

19 de febrer

Rua de Montbau
Inici: carrer Vayreda
amb el carrer Joan Sales
a les 11.00 h

NOU BARRIS

18 de febrer

Rua Carnastoltes al casal del barri 
La Cosa Nostra
Inici: carrer Biure,1-Beret,83
a les 11.00 h

Rua pel Barri de Porta
Inici: Centre Cívic Porta-Sóller,
plaça Sóller, 1
a les 17.30 h

Rua central de Nou Barris 
Inici: sortida dels diferents barris 
fins a arribar a la via Júlia 
a les 19.00 h

SANT ANDREU

18 de febrer

Rua del barri del Congrès
i els Indians
Inici: plaça del Rom Cremat
a les 12.00 h

Rua al barri de la Sagrera
Inici: plaça Jardins d’Elx
a les 17.30 h

Rua al barri de la Trinitat Vella
Inici: plaça Josep Andreu Abelló
a les 18.30 h

SANTS-MONTJUÏC

18 de febrer 

Rua infantil del Carnaval del 
Poble Sec
Inici: Centre Cívic El Sortidor, 
plaça Sortidor, 12
a les 11.00 h

Rua infantil 
al voltant del Parc de l’Espanya 
Industrial
Inici: 12.15 h

Gran Rua del Carnaval de Sants
Inici: carretera de Sants-rambla 
Badal
a les 17.30 h

Rua del Paral·lel
Inici: Jardins de les Tres 
Xemeneies 
a les 18.00 h

Rua de Carnaval de La Marina 
Inici: plaça de les Matemàtiques
a les 18.30 h

LES CORTS

17 de febrer

XII Rua escolar
Inici: parc de les Infantes
a les 10.30 h

18 de febrer

Gran Rua de Carnaval
Inici: plaça Comas 
a les 18.00 h



Fins l’any vinent!


