
 

   
Des del Carnaval de Barcelona ens posem en 

contacte amb vosaltres per convidar-vos a 

participar. 

Enguany organitzat per l’Institut de Cultura ICUB, 

estem preparant un únic acte central que 

inclourà gran part dels elements que configuren 

el Carnaval barceloní i que en les darreres 

edicions heu pogut anar coneixent. Així, tindrem 

la cercavila amb els ambaixadors, l’Arribo del Rei 

Carnestoltes, la presència del Mestre de 

cerimònies, els Gegants del Carnaval, la 

Taronjada  ( la gran batalla de globus i confeti de 

color taronja ), els Focs d’artifici i un gran Sarau. 

Voldríem comptar amb vosaltres com a seguici 

popular dels Ambaixadors del Rei 

Carnestoltes  en aquest gran acte que tindrà lloc 

el dijous 23 de febrer del 2017 per la tarda. La 

convocatòria serà a les 17:30h a la plaça Sant 

Galdric i a les 18h l'inici de la Desfilada dels Set 

Ambaixadors des del Palau de la Virreina. 

Els 7 Ambaixadors són representats per un color 

de l’Arc de Sant Martí i vinculats a diferents vicis 

i virtuts. Pel que fa al vestuari haureu de venir  

vestits de negre i us facilitarem uns complements 

especials de Carnaval a to amb els de 

l’Ambaixador que acompanyeu. 

Enguany, la Plaça de Sant Jaume serà el camp de 

batalla de globus i confeti de color taronja, 

remetent a les taronges que es llançaven 

antigament. També us proporcionarem confeti i 

globus per llençar! 

Els seguicis acompanyareu els Ambaixadors 

durant la cercavila, fent un recorregut per la 

Rambla, carrer de Ferran i arribada a la Plaça de 

Sant Jaume. 

Allà ens situarem estratègicament i és des d’on el 

Rei Carnestoltes farà la crida a la gresca i la 

disbauxa, donant inici al seu regnat amb la gran 

Taronjada, focs d’artifici i el primer Sarau de 

Carnaval, afegint-nos al Sarau seguint el ritme de 

la música de l’Orquestra. Acabarem amb la 

cercavila de tornada, ja amb el Rei Carnestoltes 

incorporat a la desfilada. Per finalitzar la jornada 

tindrem preparada una Xocolatada per tots els 

participants per tal que pugueu recuperar forces!  

Esperem poder comptar amb vosaltres i gaudir-

ne plegats! 
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TRANSIT Projec

EL REI CARNESTOLTES DEMANA LA 

PARTICIPACIÓ DE TOTHOM A LA 

FESTA 

L’AMPERE VA DE CARNAVAL 24/01/2017 Participa-hi… 

 

ARRIBA EL CARNAVAL 2017 A 
BARCELONA. ESTÀS CONVIDAT 


