
En cas de mal temps, 
s’explicarà el conte i es 
farà el ball d’animació, 
a la mateixa hora pre-
vista, a la sala Núria.

Diputació de Girona

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació

10:30 h Cercavila del Nen de Rialles i dels Sols, acompanyats per grups 
de timbalers. Sortirem de l’Hospici i passarem per la plaça de l’Àngel, 
carrer Bellaire, plaça Pia Almoina i Carrer Major, fins arribar al Firal.
11:30 h Conte i ball del Nen de Rialles.
12:00 h Ball d’animació, amb l’espectacle Karibú, del grup de 
Carles Cuberes (www.carlescuberes.com).

FESTA FINAL DE CURS
DIUMENGE 13 DE MAIG

Karibu és una paraula swahili que significa benvingut. Aquesta paraula –potser un xic màgica, especial i carregada de 
sentit- convida a tothom a participar de la festa. Perquè aquest espectacle pretén ser això: un espai de benvinguda, 
trobada i comunicació entre persones que canten, juguen i dansen plegades, amb independència de la seva edat, la 
seva forma de vestir, de pensar o de viure. Es tracta d’un espectacle musical d’animació, adreçat a un públic familiar, 
de caire participatiu i festiu, que parteix del potencial que tenen les dinàmiques d’animació per experimentar i viure 
valors com la cooperació, la solidaritat, la interculturalitat i la justícia social. I és per això que les cançons del repertori 
estan farcides de pinzellades constants a aquests valors però alhora permeten experimentar en primera persona i de 
forma vivencial, dinàmica i lúdica els valors proposats.

(riallesolot@hotmail.com)
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