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Inscripcions
—Les inscripcions tindran lloc a la recepció 

del Centre Cultural de Ripollet (rbla. 
de Sant Jordi, 2-4) i es facilitarà un full 
d’inscripció a tots els interessats.

—El període d’inscripció finalitzarà el 17 de 
febrer.

—S’hi podran inscriure comparses, disfresses 
individuals o grups reduïts de dos a cinc 
components.

—Les comparses podran sol·licitar un equip 
de música sempre que s’inscriguin abans 
del dia 3 de febrer i estiguin formades per 
més de 10 persones. El PMC donarà un ajut 
per a qui necessiti llogar un equip de so. 
Les comparses que portin equip hauran 
de preveure una furgoneta o similar per 
instal·lar-hi l’equip a sobre. 

—Les comparses amb vehicle hauran de 
portar extintor. 

—Els equips de so de les comparses no 
podran superar els 800 W de potència. 
Les característiques dels equips s’hauran 
d’especificar a la inscripció. 

—Totes les comparses hauran de confirmar 
el nombre exacte de components el dia 22 
de febrer. 

—El Patronat destinarà a tots els membres 
participants de comparses, disfresses 
individuals i comparses reduïdes, 
degudament identificats en cada cas, un 
ajut compensatori de 5 euros per persona 
pel fet de participar a la rua de Carnaval. 
L’organització farà les comprovacions 
oportunes per tal de poder atorgar l’ajut 
de participació a cada membre de les 

comparses. L’organització ingressarà aquest 
import mitjançant transferència bancària. 
En el cas de superar els 500 participants, 
l’import equivalent es repartirà de manera 
proporcional entre tots els participants. 

La rua    
—La rua es farà el dissabte 25 de febrer. 

L’inici tindrà lloc a les 17.30 h. Les 
comparses s’hauran de situar al c. de 
Sarrià de Ter a les 17 h i un representant 
de cadascuna d’elles haurà de notificar 
l’arribada i recollir el número d’ordre a la 
cantonada dels c. de Tamarit i de Sarrià de 
Ter. Cada comparsa haurà de portar aquest 
distintiu en un lloc ben visible i l’haurà de 
retornar al final del recorregut.  

—En cas de previsió de pluja, l’organització 
es posarà en contacte amb un representant 
de cada comparsa abans de les 11 h per tal 
de convocar-los a una reunió per decidir la 
suspensió o no de l’acte.

—Per afavorir un bon ritme a la rua, és 
preferible que les coreografies es facin en 
marxa i no aturades. Cal evitar estar-se més 
d’un minut parat al mateix lloc. 

—Al final del recorregut, les comparses 
tindran el seu final de festa a la rbla. dels 
Pinetons.
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Altres
Aquestes bases han estat consensuades 
amb les entitats locals i les comparses de 
l’any anterior. Els imprevistos seran resolts 
per l’organització, la qual es reserva el dret 
d’introduir els canvis necessaris sempre que 
ho cregui convenient. 

Ball de Carnaval Jove
A les 23.30 h, ball de nit (obertura de 
portes a les 23 h). La festa comptarà amb 
dinamitzadors, dj i premis a les millors 
disfresses individuals. Important: per accedir 
al pavelló, els menors de 16 anys han d’anar 
acompanyats del seu progenitor/a o tutor/a. 
Per als majors de 16 anys, l’entrada serà 
obligatòria amb DNI.

Concurs de disfresses 
Per poder optar als premis del Ball de 
Carnaval Jove caldrà inscriure’s el mateix dia, 
a la taquilla del Pavelló Municipal d’Esports, 
des de les 24 h fins a la una, i no s’hi podran 
presentar les disfresses que hagin participat 
a la rua. Podran participar al concurs els 
joves entre 12 i 30 anys. Amb la finalitat d’un 
repartiment més equitatiu dels premis, cap 
dels inscrits podrà optar a més d’un premi. 
L’organització podrà modificar els premis per 
altres de similars. Els premis seran: 
—1r premi: 1 videoconsola
—2n premi: 1 tablet
—3r premi: 1 joc d’auriculars
Aquests premis, podran ser canviats per 
d’altres similars.

Programa

Del 6 al 28 de febrer
Exposició: “Carnaval”
Al Centre Cultural
Ho organitzen: AFOCER
i Acció Fotogràfica Ripollet

Diumenge 19 de febrer
Taller Juga amb la història:
“La llegenda del Cabraboc”
A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

Dimecres 22 de febrer
Penjada del Cabraboc + Tabalada
A les 18.30 h, al Casal de Joves
Amb els Diables de Ripollet

Divendres 24 de febrer
Cercaviles
A les escoles 
Parades guarnides
Al Mercat Municipal 
Carnaval Infantil
A la pl. de Joan Abad 
A les 17.30 h Espectacle infantil
per als més petits amb Mainasons
A les 18.45 h Festa per a públic
familiar, amb Dj

Dissabte 25 de febrer
Rua de Carnaval 
A les 17.30 h Desfilada de comparses amb
la participació de la colla Diables de Ripollet
i l’Escola de Música de Ripollet 
Recorregut: c. de Sarrià de Ter (inici), rbles.
de Sant Jordi, Sant Esteve i Pinetons (final)
Ball de Carnaval Jove
A les 23.30 h, al Pavelló
d’Esports Joan Creus  
Obertura de portes a les 23 h

Dimarts 28 de febrer
Ball de Carnaval
A les 17 h, al Casal d’Avis

Dimecres 1 de març
Sardinada popular
A les 20 h, al Parc Rizal
A càrrec de l’Associació Gastronòmica El Setrill
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