
CARNAVAL
9, 10 i 11 de febrer • Badia del Vallès

Divendres 9 de febrer

CARNAVAL ESCOLAR 
rua escolar 
10 a 11.30 h 
sortida dels infants des de les 
escoles amb rua per l’av. de Burgos i 
música a tot el recorregut.

festa a les escoles 
11.30 h a 13.30 h 

CARNAVAL jove
Tallers de Carnaval 
17:15 a 18:30 H  
organitzats pels ADOLESCENTS i 
dirigits als infants del municipi 
Pl. Major

Exposició de balls 
i festa discoteca 
19 a 22 h   
destinada als adolescents 
del municipi 
Casal de Joves 

Dissabte 10 de febrer

CARNAVAL popular 
rua POPULAR 
19 a 20.30 h 
Tret de sortida des de la pl. Major! 
Música i color acompanyaran la Rua 
Recorregut: sortida pl. Major,  av. de 
Burgos, av. de la Via de la Plata, c. de 
Porto, c. d’Algarve, av. de la Via de 
la Plata, av. de la Mediterrània, av. 
de Burgos, entrada per la pl. Major i 
arribada al Complex Esportiu

festa de carnaval 
20.30 a 00.00 h  
Arribada al Complex Esportiu. 
Enguany gaudirem d’una DISCOMÒBIL, 
1 DISCJÒQUEI, 1 lightjokey, ANIMACIÓ i 1 
LOCUTOR que anirà guiant la festa! 

Lliurament de premis 
22 h  
* Millor comparsa, 2a millor 
comparsa, comparsa més divertida i 
millor disfressa individual. Enguany, 
els premis seran en metàl·lic 
complex esportiu

Diumenge 11 de febrer

CARNAVAL FAMILIAR 
Us esperem al Complex Esportiu 
amb disfresses originals, creatives 
i divertides!

*Inscripcions al concurs de disfresses 
el mateix dia al Complex Esportiu.

Inici de la festa  
11 h 
amb diferents racons i tallers:

construcció amb caixes i rodes 
- confeti - automaquillatge - 
fotocall- Cabanes a càrrec de 
l’Obrador - Cuina amb Can SanFeliu 
- Màscares amb el consell dels 
infants de Badia del Vallès

Actuació musical 
amb Jordi Callau 
12 h  

Concurs de disfresses 
13 h  
PODEN PARTICIPAR-HI: 
- Infants de 0 a 12 anys 
- Famílies ON almenys, un dels 
infants tingui entre 0 i 12 anys

lliurament de premis 
i fi de festa 
13:30 h 
* Millor disfressa infantil i millor 
comparsa familiar

Informació addicional
• Per apuntar-vos al concurs de disfresses del carnaval Popular heu de passar per 

l’Edifici El Molí (1a planta) a partir del 29 de febrer, en horari de 10 a 14 h i de 15 a 16.30 h.

• Hi haurà servei de bar tant dissabte com diumenge a les pistes annexes al Complex 
Esportiu. Podreu sopar o prendre ALGUNA COSA mentre gaudiu de la festa.

• El Carnaval està organitzat pel Servei de Cultura, pel Servei de Joventut, Primera 
Infància i Famílies, per les escoles i Llars d’Infants de Badia del Vallès I LES ENTITATS As. 
Virgen del Rocío, As. Hermandad Nuestra Señora del Rocío, AMPA La Sardana, Ass. Badia 
per un Habitatge Digne i Drets Socials, Cofradía Padre Jesús Nazareno i Penya Blaugrana.

• Per a qualsevol informació, adreceu-vos a l’Edifici el Molí (1a planta), 
o truqueu al 673 373 849.
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