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trobada amb l’art
n 10 h. museu Nacional d’art de Catalunya mNaC (barcelona)
Visita guiada a l’exposició El museu explora. Obres d’art a exàmen. Cal estar a les 
10 a la porta del museu. Activitat gratuïta.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

ball al pavelló
n 23 h. pavelló municipal Joan Creus
Ball amb música en directe. Preu: 3,50 euros per als socis i 5 euros per als que 
no ho siguin. Organitza: Associació Amics del Ball.

2
Dissabte

1
Divendres teatre. litus

n 22 h. teatre auditori 
Fa tres mesos en Litus es va suïci-
dar. La Laia, la seva nòvia; en Pepe, 
el seu company de banda que ara 
triomfa en solitari; en Pau, el seu 
company de pis, i en Marc, fracas-
sant de nou en les seves relacions, 
es trobaran per recordar-lo. En 
Toni, el seu germà, els ha convocat 
aquesta nit, tal i com en Litus li va demanar per escrit, en una carta que encara 
ningú no ha llegit. Dirigida per Marta Buchaca. A càrrec de FlyHard Produccions. 
Preu: 16 euros. Vestíbul obert a càrrec de La Careta.
Organitza: Ass. d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell, en conveni amb el PMC.AE

missa per la CaNdelaria
n 12.30 h. església de sant esteve
Organitza: Asociación Rociera Andaluza Alegrías del Sur.

espeCtaCle iNfaNtil. aladdí 
n 18 h. teatre auditori 
Adaptació del clàssic de ‘Les 1000 i una nit’, a càrrec de la 
Cia. El fantàstic Hardy Frenkel. Teatre musical. Preu: 5 euros 
(vegeu els descomptes a la pàg. 14). 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

3
Diumenge

V
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8
Divendres

Hora del CoNte
n 17.30 h. a la biblioteca municipal 
Les bruixes. Contes per descobrir que són i on s’amaguen aquests éssers miste-
riosos. A càrrec de Lídia Clua. A la Sala Infantil de la Biblioteca. Per a infants a 
partir dels 4 anys.  
Organitza: Patronat Municipal de Cultura. 

CarNaval 2013. peNJada del 
CabraboC
n 18 h. davant del Casal de Joves 
Com cada any, els Diables de Ripollet 
penjaran el Cabraboc del balcó de Ripo-
llet Ràdio, a la Rambla de Sant Jordi, 6. 
També hi haurà tabalada infantil.
Organitza: Colla de Diables de Ripollet.

6
Dimecres

CarNaval iNfaNtil
n 17 h. plaça de Joan abad 
Davant el Pavelló Joan Creus.  Música i ball per a tota la família. Gratuït.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura. 

9
Dissabte seNderisme. etapa 1 del gr-6

n montserrat - restaurant els 4 vents (25,7 km) 
Concertar hora de sortida al Centre Cultural. Més informació: <www.centreex-
cursionistaripollet.com>. Organitza: Centre Excursionista de Ripollet.

masterClass de guitarra
n 11 h. Centre Cultural
Masterclass de guitarra, a càrrec dels professors Esther Navarro i David García. 
Durada: 3 hores. Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia al Centre 
Cultural. (Vegeu pàg. 6). Organitza: Patronat Municipal de Cultura. 

els més petits fem dissabte
n 11.30 h. biblioteca municipal 
El cuquet de llana. Contes d’un cuquet molt pressumit i treballador. Amb titelles 
i altres recursos. A càrrec de Glòria Arrufat. Per a infants d’1 a 4 anys. A la Sala 
Infantil de la Biblioteca. Dins el programa Nascuts per Llegir. Cal inscripció.  
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

rua de CarNaval 2013
n 17.30 h. sortida del carrer 
de sarrià de ter 
Rua de Carnaval, amb la participació 
de la Colla Diables de Ripollet i les 
Bruixes de Ripollet. Recorregut: 
c/ de Sarrià de Ter, rambla de Sant 
Jordi, rambla de Sant Esteve i rambla 
dels Pinetons. 
Organitza: PMC, amb la col·laboració 
d’entitats i col·lectius de Ripollet. 
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11
Dilluns el Cafè literari 

n 15.30 h. Centre Cultural 
Tertúlia literària sobre l’obra Xules i famoses, de Terenci Moix. Oberta a tothom. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

9
Dissabte  CarNaval 2013. marxa Jove

n 23.30 h. pavelló Joan Creus 
Dinamitzadors, dj’s i concurs de disfresses. Les inscripcions al concurs s’han de 
fer de les 24 h fins la 1 a la taquilla del Pavelló. Entrada gratuïta. Els menors de 16 
anys han d’anar acompanyats d’un adult i els majors de 16 han de portar el DNI.
Organitza: Regidoria de Joventut i Ciutadania.

CarNaval 2013. despeNJada del CabraboC
n 18 h. davant del Casal de Joves 
Despenjada del Cabraboc del balcó de Ripollet Ràdio (Rambla de Sant Jordi, 6) 
i tabalada infantil.
Organitza: Colla de Diables de Ripollet.

CarNaval 2013. sardiNada
n 20 h. pati del Centre Cultural 
Sardinada popular a càrrec dels membres d’El Setrill.
Organitza: Associació Gastronòmica El Setrill. 
Col·labora: PMC. 

13
Dimecres

14
Dijous CampaNya de saNt valeNtí. sorteig

n 21 h. Centre Cultural
Sorteig de la campanya de Sant Valentí. La UBR 
repartirà més de 50.000 butlletes entre els com-
pradors dels comerços associats, per compres de 
qualsevol import. Entre totes les butlletes partici-
pants se sortejarà un sopar per a dues persones i 
dues entrades pel Teatre Auditori.     
Organitza: UBR. Col·labora: Regidoria de Comerç, 
Indústria i Turisme.
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16
Dissabte teatre. las codornices

n 17 h. teatre auditori 
Comèdia d’embolics, de Vital Aza. Preu: 4 euros. 
Organitza: Quadre Escènic del Casal d’Avis de Ripollet.

ball al pavelló
n 23 h. pavelló municipal Joan Creus
Ball amb música en directe. Preu: 3,50 euros per als socis i 5 euros per als que 
no ho siguin. Organitza: Associació Amics del Ball.

15
Divendres músiCa. brams amb la baNda de l’esCola de músiCa de 

berga 
n 22 h. teatre auditori 
El grup de Berga presenta a Ripollet el seu darrer projecte, un espectacle amb la 
Banda de l’Escola de Música de Berga, formada per una quarantena d’instruments 
de vent i percussió. El concert 
consta de dues parts i el repertori 
inclou les cançons més emblemàti-
ques de Brams, tocades acústica-
ment i acompanyades pels músics 
de la Banda. Preu: 16 euros. 
Organitza: Ass. d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell, en conveni 
amb el PMC. (Foto: Anna Brugués).

17
Diumenge

AE

festival de daNsa beNèfiC. la luz de la sombra
n 12 i 18 h. teatre auditori
La luz de la sobra. Espectacle Contra el Càncer, amb les actuacions de Danza 
Joven, Epidemic Dance show i SB Dance. 

Els diners recaptats aniran a parar a la lluita 
contra el càncer. Preu: 5 euros. Venda 
d’entrades al Centre Cultural, el dilluns 
de 10 a 12 h, i a les companyies de dansa. 
Organitza: Associació Catalunya Contra el 
Càncer. Junta local de Ripollet. Col·labora: 
PMC. V
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23
Dissabte

22
Divendres Nits de músiCa. Òpera, sarsuela i ClàssiCa amb sabor 

aNdalús
n 20 h. Centre Cultural
A càrrec d’Ángel Esteve i Rafael López. Gratuït i obert a tothom. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

seNderisme. raquetes de Neu a port del Compte
n vulturull - padró dels quatre ba-
lles - torra pelada (15,4 km) 
Concertar hora de sortida al Centre Cultu-
ral. Més informació: <www.centreexcursi-
onistaripollet.com>. 
Organitza: Centre Excursionista de Ripollet.

els més petits fem dissabte
n 11.30 h. biblioteca municipal 
Un món de peluix: Els colors. Contes i cançons amb peluixos i titelles. A càrrec de 
Marta López, mestra d’educació especial, actriu (Amics del Teatre) i narradora 
oral. Infants fins a 3 anys. A la Sala Infantil de la Biblioteca. Cal inscripció prèvia. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

día de aNdaluCía
n 19.30 h. teatre auditori 
Festival de cant i ball flamenc, amb motiu del Día de Andalucía.
Preu: 5 euros. 
Organitza: Peña AFCR La Macarena.

Hora del CoNte
n 17.30 h. biblioteca municipal 
Eureka! Contes de Déus, herois i animals estranys. A càrrec de Marc Lloan. Per a 
infants a partir dels 4 anys. A la Sala Infantil de la Biblioteca. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura. 

20
Dimecres

V

21
Dijous CiCle de tallers eduCar els fills, uN repte apassioNaNt

n 18 h. escola el martinet 
‘Les relacions de parella i el seus reptes: con-
flictes de la vida quotidiana, separacions... nous 
models de relació, nous models de família, 
mirant la solució’. A càrrec de Joan Corbalán 
Bernabé, terapeuta gestàltic, terapeuta fami-
liar i de parelles i docent a l’Institut Gestalt de 
Barcelona, entre d’altres.  
Més informació i inscripcions a <amicsmartinet.
blogspot.com>. Telèfon: 93 594 75 22. Data 
màxima d’inscripció: 3 dies abans del taller.
Organitza: Connexions, Projectes de formació sistèmica, i l’Associació d’Amics del 
Martinet.
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23
Dissabte

24
Diumenge Juga amb la HistÒria. kusudama, la bella bola que Cura

n 12 h. Cip molí d’en rata
Taller familiar on es recrearà un Kusudama, un objecte que 
actualment és una peça de decoració, però que antigament es 
fabricava al Japó per curar malaties. Es tracta d’esferes remei, 
en les quals es col·locaven herbes aromàtiques i es penjaven 
sobre el llit del malalt per tal d’ajudar en la seva curació. Preu: 
4 euros a partir dels 5 anys i 1,5 euros per als menors de 5 
anys. Organitza: Àrea de Patrimoni del PMC.

diada sardaNista
n 17 h. pavelló municipal Joan Creus
Amb les cobles Ciutat de Cornellà, a les 17 hores, i Jovenívola de Sabadell, a partir 
de les 18.30 hores. Organitza: Ripollet Sardanista.

28
Dijous Club de leCtura

n 19 h. biblioteca municipal
Tertúlia literària sobre l’obra El hombre del traje gris, d’Sloan Wilson, moderada 
per Fanny Arambilet.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

ball al pavelló
n 23 h. pavelló municipal Joan Creus
Ball amb música en directe. Preu: 3,50 euros per als socis i 5 euros per als que 
no ho siguin. Organitza: Associació Amics del Ball.
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Altres activitats
n TALLER DE CUINA 
Els dimarts de 19 a 22 hores de març a abril. La cuina temàtica. 
Inscripcions al Centre Cultural. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura. 

n CURSOS DE DANSA DE LA CARETA TEATRE 
Un passeig per la cultura i els ritmes àrabs, africans, brasilers, cubans, argentins... I la dansa 
al món de l’espectacle: cabaret, can can i coreografies de musicals. 
De març a juny de 2013. A càrrec de la professora Marisa Castaño.
Es pot assistir a la primera classe per provar, sense compromís.
Les inscripcions s’han de fer online o el mateix dia del curs. 
Per a més informació: lacaretateatre@yahoo.es o al telèfon 635 463 339.
Organitza: La Careta Teatre Amateur. 

n I CICLE DE TALLERS PER A PARES I MARES: EDUCAR ALS FILLS, UN REPTE APAS-
SIONANT
Xerrades mensuals, obertes a tots els pares i mares de l’escola, del municipi i de la comarca. 
Els preus oscil·len entre els 25 euros per persona i taller fins els 160 per parella i assistència als 5 tallers. 
Més informació i inscripcions a <amicsmartinet.blogspot.com> i al telèfon 93 594 75 22.
Organitza: Projecte de Formació Sistèmica Connexions i Associació Amics del Martinet.
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CeNtre Cultural

n sala 1

Fotografies del Carnaval 2012 
Fins el 9 de febrer.
Projeccions de les fotografies del Carnaval de l’any 
passat. 
Organitza: Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet. 

Fotografies del Carnaval 2013
Del 13 de febrer a l’1 de març.
Projeccions de les fotografies realitzades durant el 
Carnaval 2013.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

n sala d’art

obsoletum. instants en el temps
Fins el 2 de març. 
Fotografies de Sergio Torres. Imatges de llocs de la geografia 
que han quedat oblidats. Mansions, palaus, indústries que porten 
dècades abandonats a expenses del vandalisme i l’espoli, princi-
palment de Catalunya. 
Organitza: PMC.

CeNtre d’iNterpretaCió del patrimoNi (Cip)

50 anys de les riuades
Exposició en commemoració dels 50 anys de la tràgica nit del 25 de setembre, quan una terrible 
tempesta va causar el desbordament dels rius, rieres i rambles a gran part del Vallès Occidental. Una 
tragèdia que va causar prop d’un miler de morts i desapareguts a la comarca. La mostra ha comptat 
amb aportacions i la col·laboració d’entitats locals, particulars i empreses. 
Organitza: Àrea de Patrimoni del PMC.  

Protagonistes. ripolletencs que deixen petjada
Mostra permanent sobre Andreu Solà, Josep Maria Brull, Gaietà Renom, Emma Maleras, Lluïsa Sallent, 
Ernest Boquet i Joan Creus. 

ripollet i la mesura del temps
Petita mostra on es presenta la maquinària de l’antic rellotge del campanar de Ripollet, de 1892 i 
produïda al taller del prestigiós rellotger francès Henry-Lepaute. 

n molí d’en rata

el pa de la diversitat 
Concertar visites prèviament al telèfon del CIP 93 594 60 57. c/ del Molí d’en Rata, 1. 

Exposicions
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biblioteCa

Fotografies del Premi Santiago Piñol 2012 
De l’1 al 28 de febrer.
Imatges sobre les Festes de la Tardor del barri de Can Tiana Pont 
Vell, participants i premiades al concurs convocat per l’AFOCER 
i la Comissió Organitzadora de les Festes de la Tardor.  A la Sala 
d’Audiovisuals de la Biblioteca de Ripollet.
Organitza: Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet.

Casa Natura

insectes increïbles
L’exposició, de l’Agrupació Ripollet Natura, compta amb la col-
laboració de l’entitat Faumed i tracta sobre la biologia i ecologia dels 
insectes. Organitza: Regidoria de Medi Ambient.

CeNtre CíviC del barri del poNt vell

una visió retrospectiva del barri del Pont Vell
Fins el mes de febrer de 2013.
Al carrer de Nostra Senyora dels Àngels, 15. 
Organitza: Comissió de Festes de la Tardor.
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Venda anticipada d’entrades: al Centre Cultural, 7 dies abans de la representació. Taquilles del 
Teatre Auditori: des d’1 hora abans de cada es pec tacle. 
En els espectacles infantils, el preu és de 5 euros per a adults i majors de 16 anys. Vegeu des-
comptes. 

Descompte del 25% per a les persones en situació d’atur degudament acreditada, joves amb 
carnet d’estudiant o menors de 16 anys i persones amb discapacitat física o psíquica.

Venda anticipada d’entrades: a la taquilla del Tea tre Auditori, els dijous anteriors a la repre-
sentació, de 20 a 21 h. i el divendres, dia de la re pre sentació, de 20 a 22 h. Reserva telefònica: 
93 691 94 06, de dilluns a dijous. Per internet: www.espectadorsripollet.cat.
Descomptes per als socis, joves me nors de 18 anys, majors de 65 anys, grups a partir de 10 
persones i amb carnet TR3SC. Consultin els abonaments a la web de l’Associació d’Espectadors 
del Teatre del Mercat Vell. 

V

D

AE
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Venda entrades

Telèfons d’interès
Aigua (avaries)
902 250 370
Ajuntament
93 504 60 00
Ambulàncies  
061
Biblioteca
93 586 42 30
Bombers 
085
CAP I 
93 594 64 20
Casa Natura
93 594 64 20

CAP II
93 594 21 11
CAP Pinetons 
93 594 65 37
Centre 
Cultural 
93 504 60 25
CUAP 
(24 h.)
93 594 22 16
Defensor 
ciutadà 
93 594 23 34
Deixalleria

93 586 32 03
Emergències112
Gas 
900 750 750
Jutjat de Pau
93 691 83 04
Llum 
800 760 706
Mossos 
d’Esquadra 
088
Neteja i 
recollida
900 502 273

OAC 
93 504 60 01
Oficina de 
Català
93 586 45 73
Regidoria de 
Comunicació 
93 594 20 48
Patronat 
d’Esports
93 692 97 52
Patronat 
d’Ocupació
93 580 76 42

Policia Local 
092 (des de fix) 
i 93 504 60 06 
(des del mòbil)
Policia 
Nacional
93 691 12 55
Ràdio Taxi 
Vallès
93 580 27 27 
Ripollet Ràdio
93 594 20 48
93 594 21 64 
(directe)
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91.3 FM 
ripolletradio.cat

Tel. 93 594 20 48
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