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Quines són les propostes de Rubí per
aquest cap de setmana?
Arrenca el cap de setmana en que "tot s'hi val!"

Arriba el Carnaval 2019 a Rubí | RUBITV

Dissabte
A les 10 h la llibreria Lectors, al tren! acollirà un taller d'estampació i il·lustració
(https://www.rubitv.cat/noticia/775/nou/taller/estampacio/illustracio/llibreria/lectors/al/tren) pensat
per a nois i noies de més de 12 anys i adults. Una hora més tard, a les 11 h, els infants d'1 a 7
anys podran gaudir de l'activitat de treballs manuals en anglès Arts & Crafts, organitzat per la
British House Rubí, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, mentre que el Liceu Politècnic obrirà les
seves portes per donar a conèixer de primera mà les instal·lacions del centre escolar, en aquesta
ocasió pels alumnes de secundària.
Ja de cara a la tarda, comença el Carnaval a la nostra ciutat
(https://www.rubitv.cat/noticia/772/arriba/carnaval/rubi) ! A les 18.30 h tindrà lloc la Rua de
Carnaval acompanyada d'una cercavila de comparses i el xou de la Bandarrra Street Orkestra,
els Xanqués i els Diables de la Riera.
Un cop finalitzada la rua, a les 19.30 h, a la plaça Doctor Guardiet hi haurà una xocolatada, una
guerra de confeti i un concert. Finalment, per concloure el primer dia de Carnaval, a partir de les
22 h, El Celler oferirà el Ball de Carnaval.
Diumenge
Com no podria ser d'una altra manera, diumenge arrencarà amb la matinal de Carnaval Infantil, a
les 11 h, amb l'activitat Apicirc a la plaça Doctor Guardiet, l'Espai empissarrat i l'activitat
Pintacares de Carnaval a la plaça de Catalunya, i l'espai de jocs Ecojuga a la Rambla del
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Ferrocarril.
A les 12 h començarà la Rua infantil de Carnaval i un cop finalitzi, a les 13 h, tindrà lloc el Ball infantil
amb Dj La Puça, a la Rambla del Ferrocarril.
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