
La Reina Carnestoltes

La Reina simbolitza la suma de tots els elements 
que defineixen l’origen del barri de Llefià, 

que en l’època romana era un territori 
amb moltes fonts, estanys i aiguamolls, 

amb vinyes i productors de vi.Ja teniu pensada la vostra comparsa? 
I la disfressa per a la festa més sonada de l’any? 

Com serà la Reina del Carnestoltes? 
Una festa on tot està permès i tot depèn de vosaltres!

Els protagonistes del nostre carnaval associats 
a les nimfes són tres personatges esbojarrats.

Arriba el

a Badalona!
La Nimfa del Vi

La Cort està representada 
per la Nimfa del Vi, la qual, 
segons les llegendes, s’associava 
a les antigues cases de pagès o vilae 
que se situaven als camins d’entrada 
a la ciutat romana, i que estaven 
dedicades a la producció del vi.

La Nimfa del Mar 

El personatge masculí 
el representa la Nimfa del 
Mar, aquest cop amb cos 
d’home. El gran delta del 
riu Besòs que banyava aquests 
terrenys era la porta d’entrada 
de vaixells romans que 
comercialitzaven per tot el món.

La Cort:

LA NIMFA 
DEL MAR!

Dissabte
25 de febrer

La Reina proclamarà el 
seu regnat i convidarà la 
ciutadania a la disbauxa i a 
la festa.
L’origen del personatge de 
la Reina se situa a l’actual 
barri de Llefià, una zona de 
l’antiga Baetulo  que era 
banyada per fonts, rierols, 
estanys, aiguamolls i gorgs.
El nom llatí  nimphianus, 
’l’indret de les  nimfes’, va 
passar a Nafià i posterior-
ment a Llafià. I d’aquí va 
derivar al Llefià actual.
Va alimentar la imaginació 
dels primers romans vinguts 
d’arreu del món. Belles laie-
tanes baixaven dels turons 
a emmirallar-se en algun 
estany!

Veniu a
rebre la Reina
Carnestoltes
i la seva Cort!

 

Comissió de
Carnestoltes

Ho organitza:

Hi col·labora:

Confraria 
de Pescadors
de Badalona museubadalona

35a RUA DE CARNESTOLTES A LLEFIÀ

Badalona 2017



De les 19 a les 21 h 
Ball de disfresses 
Actuació del grup musical
Els Raggatunning.

Aquest grup de música són 
un exemple de la capaci-
tat d’innovació del gènere 
de versions. Una formació 
explosiva que reformula els 
grans hits de l’estiu, les sinto-
nies televisives més populars 
i els ‘jingles’ publicitaris amb 
sons llatins, tropicals, 
funkoides, rumbers
i discotequers. 
Un concert on 
no hi faltarà les 
músiques més 
 ballables!

A les 19.30 h
Lliurament de premis 

Lliurament de 10 premis a les comparses per a les se-
güents categories:

- Adults: 
  La més treballada, la més divertida i la més original.

- Infantil: 
  La més treballada, la més divertida i la més original.

- Per parella o individual: 
  La més treballada, la més divertida i la més original.

- La millor comparsa 

Inscripcions 
Presencialment als centres cívics de la ciutat i en línia a 
la pàgina web carnaval.llefia.org on podreu consultar 
novetats, informació del recorregut i com participar al VI 
Concurs fotogràfic de la Rua.

Data límit d’inscripcions dijous 23 de febrer.

VI Concurs
fotogràfic
de la rua

El premi especial es fa 
a l’entitat que el jurat 
consideri com a millor 
comparsa. Aquest 
premi es dóna des de 
l’any 1993 i la màsca-
ra va ser creada pel 
Cercle Artístic.

L’entitat guanyadora 
es queda la màscara 
durant tot l’any i en 
fa entrega a l’entitat 
guanyadora d’enguany 
quedant-hi gravat el 
seu nom.

A les 17 h 
Arribada 
de la Reina 
Carnestoltes

Lectura del mani-
fest, lectura dels 
decrets de Carna-
val, des del balcó 
del Centre Cívic 
Torre Mena

A les 17.30 h 
Rua de Carnestoltes 
Recorregut: av. del Marqués de Sant Mori, 
carrer de Pérez Galdós, ronda de Sant Antoni de Llefià
carrer del Dr. Bassols, av. del Marqués de Sant Mori 
i plaça de Trafalgar.

Av. del Marqués

de Sant Mori

Carrer de Pérez Galdós

Carrer del Dr. Bassols

Ronda de Sant Antoni de Llefià

Plaça de Trafalgar

Inici i arribada   
Centre Cívic Torre Mena


