
CARNESTOLTES 2017



DIJOUS, 23 DE FEBRER   DIJOUS LLARDER 
17.30 h, a la plaça de d’Església, celebració del dijous llarder amb animació infantil Magium 2017 (clown, màgia, balls i alguna 
sorpresa), a càrrec de Txikrik.  

DIVENDRES, 24 DE FEBRER 
De 10.00 a 11.30 h, Segona rua de Carnestoltes de l’Ensenyament Públic de Calella  amb el següent recorregut: sortida 
de l’Institut Bisbe Sivilla, Valldebanador, Joan Maragall, riera Capaspre, Riera, plaça de l’Ajuntament, Bisbe Sivilla, plaça de l’Església, 
Església, Sant Josep, Bruguera, plaça de l’Església i tornada al centre pel mateix camí.  

15.15 h, rua de Carnestoltes de l’Escola Pia (infantil i primària) pels carrers de Sant Pere, Sant Antoni,  Sant Joan,  Bruguera, 
Romaní, Església, fins a Sant Pere per entrar de nou al centre escolar.  

15.40 h, rua de Carnestoltes de l’Escola Freta des del centre d'infantil i primària pels carrers de Jovara, Balmes, Anselm Clavé, 
Costa i Fornaguera fins a Jovara per entrar de nou al centre escolar. 

DISSABTE, 25 DE FEBRER
17.00 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó d’en Carnestoltes. Tot seguit, sortida de la rua infantil pels carrers de Bisbe Sivilla, 
Romaní, Església, Ànimes fins a la Fàbrica Llobet Guri; amb la participació dels Geganters de Calella, Agrupament Escolta Montne-
gre, Centre Obert Els Pins i l’Associació de Teatre Solidari de Calella ATSOC. Col·laboració en la coordinació a càrrec de l’ADF de 
l’Alt Maresme.
Tot seguit, i com a continuació de la festa del Carnaval infantil, a la fàbrica Llobet Guri, repartiment de berenar a tota la mainada i 
animació Quin sarau a càrrec de Xarop de Canya. En cas de pluja la festa s’iniciarà directament a la Fàbrica Llobet Guri. Amb 
preferència d’entrada als grups participants a la rua. Entrada  gratuïta, aforament limitat. 
                                                                          
23.30 h, a la Fàbrica Llobet Guri, ball de disfresses amb La Banda del Drac. Servei de bar a càrrec de l’Agrupament Escolta 
Montnegre. A la mitja part, pregó d’en Carnestoltes. Entrada gratuïta, aforament limitat. 
 
DIMECRES, 1 DE MARÇ
19.00 h, a la plaça de Catalunya, concentració Enterrament de la sardina. A les 19.30 h, inici de la cercavila pels carrers de 
Cervantes, Església, fins a la plaça de l’Església a les 20.30 h, amb la lectura del testament, crema d’en Carnestoltes, sardinada 
popular, lliurament de premis del concurs de vídues i música. Organitzat per Udols de Foc, Diables de Calella.
Inscripció: diablesacalella@gmail.com

DISSABTE, 4 DE MARÇ
19.00 h, inici de la gran rua del 18è Carnaval de l’Alt Maresme, patrocinada conjuntament pels ajuntaments de Pineda de Mar 
i de Calella. 
Sortida de l’avinguda del Mediterrani (cantonada Andorra), avinguda de la Hispanitat del Poblenou de Pineda de Mar, i segueix pel 
carrer de l’Església fins a Indústria (cantonada Monturiol) de Calella.

A les 23.00 h, a la Fàbrica Llobet Guri (Calella), ball amb orquestra i lliurament de premis. Entrada gratuïta, aforament limitat.  
Organitzat per la Comissió del Carnaval de l'Alt Maresme.
Informació i inscripcions: telèfon 937693602 i www.carnavalaltmaresme.com


