
Carnaval'22
del 24 de Febrer al 2 de Març



Estimats infants, joves, Gepis i
famílies del Club d'Esplai Bellvitge:
Sóc sa majestat Carnestoltes i durant
uns dies, manaré de manera absoluta
al vostre esplai!
Ha arribat l'hora de desempolsar
mascares, disfresses i antifaços! 
Que arribi la festa i la gresca al barri! 
Treu el teu costat més bandarra, que
comença el meu regnat! 
Signat,

Carnaval'22

Missatge de sa
Majestat Carnestoltes
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Carnestoltes



Carnaval'22

Calendri d'activitats
Taller

Disfressa

Dijous Gras

Dimecres
de Cendra

Rua de
Carnaval

del 14 al 20 de
Febrer

24 de Febrer

2 de Març

27 de Febrer

*cal reservar torn a secretaria
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Carnaval'22

Ordres de Carnestoltes
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del 22 al 25 de Febrer

Una dessuadora el Dimarts,
el davant al darrere

portaràs!

22 Febrer

23 Febrer

24 Febrer

25 Febrer

Dimecres quant surtis de
l’escola 

canvia’t de peu les soles.

Si a Dijous Gras vols venir, 
un barret hauràs de tenir.

Si et vols divertir, 
el divendres disfressat hauràs

de venir!



Dijous Gras

-Una truita saludable!
-La truita millor decorada!
-Una truita amb productes naturals i de proximitat!

Carnaval'22

La disfressa!
Aquest any ens disfressem d'abelles!

Durant la setmana del 14 al 20 de Febrer
realitzarem la disfressa al Club! Veniu amb la
família per tal de fer la disfressa amb l’ajuda

dels monitors i monitores.
*CAL INSCRIPCIÓ A SECRETARIA PER RESERVAR PLAÇA

Des del 14 al 23  de Febrer teniu l’opció d’entrar al
concurs de truites. Fes un vídeo de com cuines una
truita i tindràs la possibilitat de guanyar premis! Us
demanem que graveu els productes i el procés!
Les categories seran: 
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Carnaval'22

Rua de Carnaval

Dimecres de Cendra

El diumenge dia 27 de Febrer ens disfressarem a
la rua del barri! 

Ens veiem a les 10h del matí al Club per
disfressar-nos i anar tots i totes cap a la rua!

Animeu-vos a fer-vos la disfressa i a venir a la rua!

*ACTIVITAT SUBJECTE A CANVIS

El dimecres dia 2 de març fem l’enterrament
de la sardina i acomiadem al Carnestoltes fins

l’any vinent! 
Vine a veure un petit espectacle i a menjar
xocolata amb melindros per donar un bon

comiat al Carnestoltes!
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Organitza:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de:

Entitat membre de:


