
#CarnavalViu
#CarnavalRipollet



PROGRAMA
Dimecres 15 de febrer
A les 18.30 h, al balcó de Ripollet Ràdio
de Cal Teixell

Penjada
del Cabraboc
Conduïda pel Xarlatà

Tabalada
A càrrec de Diables de Ripollet
Ball de Gitanes i danses
del Cabraboc i el Vell i la Vella
A càrrec de Colla de Gitanes de Ripollet



Divendres 17 de febrer,
a la pl. de Joan Abad

Carnaval infantil 
De 17 a 18.30 h

Tumàcat Music Xou
Espectacle familiar, a càrrec
de la Cia. Més Tumàcat

De 19 a 20.30 h

Festa per a públic 
adolescent
Amb el punxadiscos
i animador Joe Diem



Dissabte 18 de febrer   

Rua de Carnaval
A les 17 h, al c. de Sarrià de Ter
Plantada de comparses
17.30 h, pels carrers de la ciutat
Desfilada de les comparses
Amb la participació de Diables de Ripollet
i la Banda de Música de la Societat Coral
“El Vallès”
Recorregut: c. de Sarrià de Ter (inici),
rbles. de Sant Jordi, Sant Esteve,
Pinetons i parc de Gassó Vargas (final)



Carnaval Jove  

A les 23 h, a la pl. de Joan Abad

Festa per a públic jove
Amb el Punxadiscos i animador Joe Diem
 
Informació important per a l’accés a l’espai
—És obligatòria l’acreditació amb DNI, NIE o passaport per a 

les persones majors de  16 anys.
—Les persones menors de 16 anys podran accedir al recinte 

degudament autoritzades i acompanyades per algun dels 
seus progenitors, tutor legal, o bé per persones majors 
d’edat autoritzades per algun dels dos anteriors. Podeu 
descarregar el formulari d’autorització a la bio de  @
ripolletjove. Caldrà entregar-lo en el control d’accés.

—No es permet l’accés amb begudes, ampolles o objectes 
contundents.



Dimecres 22 de febrer
A les 18.30 h, al balcó de Ripollet Ràdio
de Cal Teixell

Despenjada del Cabraboc
Tabalada
A càrrec de Diables de Ripollet
Balls
A càrrec de Colla de Gitanes de Ripollet



Fins a la mitjanit del 26 de febrer, a Instagram

V Concurs Instagram
de Carnestoltes a Ripollet
Participació amb un màxim de 10 fotografies de la Rua 
del Carnestoltes de Ripollet, penjant-les a Instagram amb 
l’etiqueta #carnestoltes23afocer i esmentant @afocer. 
Veredicte: 17 de març, a les 18 h, al Centre Cultural.
Organitza: AFOCER — Agrupació Foto-Cine
Cerdanyola-Ripollet



Del 7 al 16 de febrer, en horari lectiu, a les escoles
Tiana de la Riba, Gassó i Vidal, Enric Tatché i Pol,
Anselm Clavé i Escursell i Bartalot

Sessions educatives
sobre la Llegenda
del Vell i la Vell
i l’origen del Cabraboc
A càrrec de l’alumnat del Cicle Superior
d’Educació infantil de l’Institut Lluís Companys.
Organitza: Pla Educatiu d’Entorn



Del 15 al 22 de febrer, en l’horari habitual
dels equipaments, al Mercat Municipal,
centres educatius i Casal d’Avis

Viu el Carnaval!



A través de les xarxes
 @ripollet.cultura
 @ripollet_cultura
 @Culturaripollet


