L’agenda de Ripollet
abril 2013

2

abril’13

agenda

agenda
Dimarts

2

Dimecres

3

Dissabte

6

abril’13

3

gent activa. taLLeR de MeMÒRia
n 10 h. casal d’avis

Inici del taller de memòria inclòs en el programa de la Gent Activa. Horari els
dimarts de 10 a 11 i d’11 a 12 h. Taller amb caràcter preventiu, amb excercicis on
es treballen l’atenció, la concentració i la lògica. Sempre adaptat al nivell i dificultats
de les persones participants, per tal de fomentar la seva motivació i autoestima.
Fins el 4 de juny. Inscripcions al carrer de la Salut, 1.
Organitza: Regidoria de Serveis Socials.
gent activa. taLLeR d’aUtOeStiMa
n 11 h. casal d’avis

Taller dedicat a aprendre a estimar més el nostre cos, a escoltar-lo i aprendre a
compartir informació entre cos i ment. Inscripcions al carrer de la Salut, 1.
Organitza: Regidoria de Serveis Socials.
eLS MéS petitS feM diSSabte. Un Món de peLUix
n 11.30 h. biblioteca Municipal

Els més petits preparem Sant Jordi. Contes i jocs amb dracs, princeses i cavallers.
A càrrec de Marta López. Per a infants d’1 a 4 anys. A la Sala infantil de la Biblioteca. Cal inscripció prèvia.
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.
Diumenge

7

fiRa deLS hORtS
n 10 a 14 h. parc de la xemeneia

Inflables, tallers per a nens i nenes amb
material reciclat, parades d’artesania i
plantes. Punt de recollida per a Càrites.
Organitza: AV de Can Clos. Col·labora:
Regidoria de Medi Ambient.
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7

cOnteS aL paRc. Un conTe de veriTaT
n d’11.30 a 13 h. casa natura

Conte interactiu en el que la Maria ens explica la història del seu poble, que era de
color gris i no tenia cap atractiu. Per a infants d’1 a 7 anys. A càrrec de l’Agrupació
Ripollet Natura. El conte es farà una part a la Casa Natura i l’altre en un parc.
Trobada a les 11.30 h a la Casa Natura. Places limitades. Cal inscripció prèvia a la
Casa Natura. Dins l’Agenda de Primavera.
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona i Regidoria de Medi Ambient.

V

teatRe infantiL. el cavalleT de carTró
n 18 h. teatre auditori

Poesia i titelles a càrrec de La Companyia del Príncep
Totilau. Preu: 5 euros (vegeu els descomptes a la pàg. 14).
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.
Dilluns

8

cineMa. inTocable
n 17.30 h. centre cultural

Inclòs en el programa de la Gent Activa
Organitza: Patronat Municipal de Cultura. Regidoria de Serveis Socials
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hORa deL cOnte. en joan ToTxo i alTres conTes d’andersen
n 17.30 h. Sala infantil de la biblioteca

Contes amb titelles a càrrec d’Eva González. Acte de commemoració del Dia
Internacional del Llibre Infantil.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.
xeRRada. ‘aLiMentació SaLUdabLe’
n 18. 30 h. centre de formació de persones adultes Jaume tuset.

A càrrec de Tamara Navarro, tècnica de la Regidoria de Salut Pública i Consum.
Organitza: Regidoria de Salut Pública i Consum i CFA Jaume Tuset.
xeRRada. ‘aLiMentació SaLUdabLe’
n 11 h. centre de formació de persones adultes Jaume tuset.

A càrrec de Tamara Navarro, tècnica de la Regidoria de Salut Pública i Consum.
Organitza: Regidoria de Salut Pública i Consum i CFA Jaume Tuset.
teatRe. TU digUes qUe l’esTimes
n 22 h. teatre auditori

La història d’una parella que és a punt
de casar-se, i d’una que és a punt de
separar-se. I d’un amant jove i atractiu,
i d’una infidelitat descoberta, i d’una
infidelitat per descobrir…Una comèdia
fresca i divertida sobre el món de la
parella, on tot un joc d’embolics ens
porten a un final sorprenent.
Organitza: Ass. d’Espectadors del Teatre
del Mercat Vell, en conveni amb el PMC.

agenda
Dissabte

13

abril’13
teatRe. regiones Y Provincias
n 18 h. teatre auditori
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V

A càrrec d’Els Titelles. Espectacle de varietats. Venda d’entrades la setmana prèvia
a Bolsos Cisa. La recaptació anirà a favor de Mans Unides.
Organitza: Mans Unides.
feSta ‘viaJe aL ReinO deL MetaL’
n 21.30 h. heaven and hell Rock club

Festa de celebració del 4art cd recopilatori del programa de Ripollet Ràdio ‘Viaje
al Reino del Metal’. Amb l’actuació de Drakum i Stripped Tails. Al Heaven and Hell
Rock Club, al carrer de Santa Ana, 27 de Cerdanyola del Vallès. Entrada gratuïta.
Organitza: Associació Ripollet Rock.

V

TeaTre. vimbodi vs Praga
n 22 h. centre parroquial

Dirigida per Víctor Garibaldi. Per a la festa major d’un dels barris més emblemàtics de la ciutat se celebra un concurs d’engalanar carrers. Dos grups articulats
entorn de dos líders, es disputen el guardó principal. Venda d’entrades a <www.
amicsdelteatre.com>
Organitza: Amics del Teatre.
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.
Diumenge

14

xxvi caMinada RipOLLetMOntSeRRat (47 kM)
n 05 h. parc del riu Ripoll

Inscripció els dies 9, 10, 11 i 12
d’abril a les 21 h i el dia 13 d’abril
de 12 a 13 h al Centre Cultural.Més
informació: <www.centreexcursionistaripollet.com>.
Organitza: Centre Excursionista de
Ripollet.

6

agenda

abril’13

Diumenge

14

V
Dimarts

16
Divendres

19

TeaTre. vimbodi vs Praga
n 19 h. centre parroquial

Dirigida per Víctor Garibaldi. Per a la festa major d’un dels barris més emblemàtics de la ciutat se celebra un concurs d’engalanar carrers. Dos grups, articulats
entorn de dos líders, es disputen el guardó principal. Venda d’entrades a <www.
amicsdelteatre.com>
Organitza: Amics del Teatre.
xeRRada. ‘cOM feR Un bOn úS deLS nOStReS dineRS’
n 18.30 h. centre de formació de persones adultes Jaume tuset

A càrrec d’Isabel Sánchez, de Triodos Bank.
Organitza: CFA Jaume Tuset

dOcUMentaL. monTserraT figUeras, la
veU de l’emoció
n 19 h. teatre auditori

Documental amb direcció i guió de Carlota Casas i produït
per Lavínia Productora, la Fundació Centre Internacional
de Música Antiga i Alia Vox, sobre la figura de Montserrat
Figueras. Entrada gratuïta.Org: Associació d’Espectadors del
Teatre del Mercat Vell en conveni amb el PMC.
pReSentació deL nOU LLibRe d’aLeix SaLó. eUroPesadilla
n 19 h. centre cultural

Presentació del llibre Europesadilla. Alguien se ha comido a la
clase media i signatura d’exemplars. El ripolletenc Aleix Saló
presenta el seu nou llibre després de triomfar amb Españistán
i Simiocracia, on feia una feroç i satírica crítica política social i
econòmica d’Espanya.
Org.: Racó de les Lletres Locals i Editorial Random House Mondadori.

Dissabte

20

eLS MéS petitS feM diSSabte. la maleTa de les Primeres
ParaUles
n 11.30 h. Sala infantil de la biblioteca

Contes amb titelles i cançons a càrrec de Gisela Llimona. Infants fins a 4 anys.Cal
inscripció prèvia. 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: Amics del Ball.
Diumenge

21

26è Sant JORdi a La RaMbLa
n 10 h. Rambla de Sant Jordi

10 h. Fira d’entitats i artesania.
11.30 h. Mostra Gastronòmica.
Org: Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals amb la col·laboració d’entitats i
col·lectius locals i Patronat Municipal de Cultura.

agenda
Diumenge

21
Dimarts

23
Dimecres

24
Dijous

25

abril’13

7

SORteig de Sant JORdi de La Unió de
bOtigUeRS
n 13 h. estand de la UbR al Sant Jordi a la
Rambla

Durant el mes d’abril, els clients dels comerços associats a
la UBR hauran dipositat butlletes a la urna situada al Centre Cultural i que hauran obtingut dels mateixos botiguers.
Se sortejarà un llibre electrònic entre tots els participants.
Organitza: Unió de Botiguers de Ripollet.
veRedicte deL cOncURS de pUntS de LLibRe
n 19 h. biblioteca Municipal

Acte de lliurament de premis del 16è Concurs de dibuix i disseny de punts de llibre.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.
hORa deL cOnte. aTzars: conTes Per volar
n 17.30 h. biblioteca Municipal

Espectacle narració amb objectes. A càrrec de Sherezada. A la Sala Infantil.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.
cicLe de taLLeRS ‘edUcaR eLS fiLLS Un Repte apaSSiOnant’
n 18 h. escola el Martinet

‘Les dificultats de relació i d’aprenentatge des de la perspectiva sistèmica’. A càrrec
de Carles Parellada Enrich, mestre i psicomotrista, terapeuta familiar i pedagog.
Els processos de creixement i aprenentatge solen ser complexos i portar dificultats. Aquest taller ens pot ajudar a ressituar algunes d’aquestes dificultats. Més
informació i inscripcions a <amicsmartinet.blogspot.com>. Telèfon: 93 594 75
22. Data màxima d’inscripció: 3 dies abans del taller.
Organitza: Projecte de Formació Sistèmica Connexions i Associació Amics d’El Martinet.
cLUb de LectURa
n 19 h. biblioteca Municipal

Tertúlia literària sobre Paraíso inhabitado, d’Ana Maria Matute. Moderada per
Fanny Arambilet.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.
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Divendres

26

AE

nitS de MúSica. ‘veRdi 200 anyS deSpRéS’
n 20 h. centre cultural

A càrrec de Rafael López i Ángel Esteve. Verdi va compondre òpera durant tota la
seva vida i va perfeccionar el seu art amb la influència de Rossini, Bellini i Donizetti.
Al llarg de la seva vida, la seva originalitat i fecunditat no varen tenir rival. Gratuït
i obert a tothom. Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
teatRe. oleanna
n 22 h. teatre auditori

De David Mamet. Amb Ramon Madaula i
Carlota Olcina. Dirigida per David Selvas.
L’obra ens submergeix al món de la docència
per mostrar-nos el vincle afectiu que sorgeix
entre un professor i una alumna i la relació
de poder que es deriva. Però Oleanna tracta
altres temes, com són l’assetjament sexual o
laboral, la hipocresia del llenguatge políticament correcte i, sobretot, la gran dificultat
de l’ésser humà per comunicar-se.
Organitza: Ass. d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell, en conveni amb el PMC.
Dissabte

27

SendeRiSMe: etapa 1 deL gR5.
n Sitges-Ordal (23,3 km)

Concertar hora de sortida al Centre Cultural. Més informació: <www.centreexcursionistaripollet.com>.
Organitza: Centre Excursionista Ripollet.
tRObada aMb L’aRt
n al caixa fòrum

Visita a l’exposició Seduïts per l’art. Passat i present de la fotografia. Més informació
al Centre Cultural. Activitat gratuïta.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.
2a paSSeJada peL caRRiL bici de RipOLLet
n 10 h. brollador del parc dels pinetons

Activitat de caràcter lúdic i popular. Hi poden participar adults i infants majors de
8 anys. Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats obligatòriament per un
adult. També serà obligatori l’ús del casc. Inscripcions el mateix dia al Brollador
del Parc dels Pinetons, de 10 a 11.15 h.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports. Col·labora: Club Ciclista Ripollet.
hORa deL cOnte en angLèS. sTorYTime PiraTes
n 11.30 h. biblioteca Municipal

Activitat nova! A càrrec d’Annaïs Vázquez de Kids&Us School of English i Ripollet
MT-Idiomes. Per a infants de 3 a 5 anys. Requereix inscripció prèvia.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.
dOnació de Sang
n 17 h. centre cultural

De 17 a 20:30 hores.
Organitza: Banc de Sang i Teixits.
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feStivaL de JOtaS: ‘nObLeza batURa’
n 18 h. teatre auditori

Venda anticipada d’entrades al Centro Aragonés (c. Nou, 22) i el mateix dia a la taquilla.
Preu: 4 euros per als socis i 10 euros per als no socis. Org.: Centro Aragonés 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: Amics del Ball.
Diumenge

28

dOnació de Sang
n 9.30 h. centre cultural

De 9.30 a 13:30 hores. Organitza: Banc de Sang i Teixits.
JUga aMb La hiStÒRia. vitRaLLS gÒticS
n 12 h. centre d’interpretació del patrimoni

Per a nens i nenes a partir de 5 anys. Realitzaran el seu propi vitrall gòtic. Preu: a
partir de 5 anys, 4 euros i menors de 5 anys, 1,5 euros.Informació i inscripcions
a molidenrata@ripollet.cat. Organitza: Patronat Municipal de Cultura.
Dimarts

30

peL·LícULa. Tres meTros sobre el cielo
n 19 h. centre cultural

Organitza: Dones per la Igualtat
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Altres activitats
n TALLER DE MICRORELATS
Taller de tècniques i consells pràctics per aconseguir la brevetat a l’hora de construir realts diminuts.
A càrrec de Xavier Gual, escriptor, membre de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i professor de secundària. L’activitat és gratuïta i es durà a terme els dies 8, 11, 15 i 18 d’abril a les 19 h. A la
Biblioteca Municipal de Ripollet. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.
n BEQUES DE MENJADOR, LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR
Del 8 al 26 d’abril presentació de les sol·licituds per a beques de menjador escolar, llibres
de text i material escolar. Per demanar la beca s’ha d’omplir el document que podran trobar
a les oficines municipals en el termini indicat, tot aportant la documentació necessària per
fer la baremació. Entrega de sol·licituds a l’OAC, al carrer de Balmes, 2, de dilluns a dijous
de 8 a 19 h i divendres de 8 a 14 h. Més informació: Regidoria d’Educació i <www.ripollet.cat>.
n I CICLE DE TALLERS PER A PARES I MARES: EDUCAR ALS FILLS, UN REPTE APASSIONANT
Xerrades mensuals, obertes a tots els pares i mares de l’escola, del municipi i de la comarca.
Preus des de 25 euros per persona i taller. 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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Exposicions
centRe cULtURaL
n Sala 1
adrià gual, l’escenògraf de la modernitat

Fins el 17 d’abril.
Exposició preparada per l’Institut del Teatre amb motiu del seu
centenari. Adrià Gual va ser un escenògraf, dramaturg, professor
d’interpretació i fundador de l’Institut. Gràcies als fons documentals
del Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre, dipositari
del Fons Adrià Gual, podem testimoniar la qualitat de les seves
aportacions i conèixer com Adrià Gual va transformar el teatre i
l’escenografia catalana a principis del segle XX en el context del
Modernisme.
Org.: PMC. Produeix: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
exposició col·lectiva d’acció fotogràfica Ripollet

Del 17 d’abril a l’11 de maig.
Tema per determinar.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

n Sala d’art
bestiari. exposició d’Oriol cabrero

Del 4 d’abril al 22 de maig.
Inauguració el 8 d’abril a les 19 h.
Escultures fetes amb material reciclat. Una mostra escultòrica en la que
l’artista de Sant Pol de Mar, ornitòleg i dissenyador, ens presenta el seu bestiari particular realitzat a partir de la transformació d’objectes d’ús quotidià.
Forquilles, ganivets, ganxos, ... tots ells objectes de diferents materials units
formant curiosos animals, fruit de l’observació de la natura per part de l’artista.
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.
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.
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ripollet i la mesura del temps

Mostra on es presenta la maquinària de l’antic rellotge del campanar de Ripollet, de 1892.

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.

bibLiOteca
a través de la càmera

Del 2 al 30 d’abril.
Fotografies de Francisco Morón i Carmen Valero. A la Sala d’Audiovisuals de la Biblioteca de 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.
Amb quadres de l’entomòleg Miguel Rodríguez i alguns
insectes del cerdanyolenc Manuel Gómez.
Organitza: Regidoria de Medi Ambient.
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Venda d’entrades
V

Venda anticipada d’entrades: al Centre Cultural, 7 dies abans de la representació. Taquilles del
Teatre Auditori: des d’1 hora abans de cada espectacle.
En els espectacles infantils, el preu és de 5 euros per a adults i majors de 16 anys. Vegeu descomptes.

D

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.

AE

Venda anticipada d’entrades: al local de l’Associació d’Espectadors a la plaça Onze de Setembre,
6, els dijous anteriors a la representació, de 20 a 21 h. I el divendres, dia de la representació,
de 20 a 22 h a les taquilles del Teatre Auditori. Reserva telefònica: 93 691 94 06, de dilluns a
dijous. Per internet: www.espectadorsripollet.cat. Descomptes per als socis, joves menors 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.

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

a

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)

Edita: Ajuntament de Ripollet - Comunicació • NIF: P-0817900D • Adreça: Rbla. Sant Jordi,
6, 1er 08291 Ripollet (Barcelona) • Telèfons: redacció 93 594 20 48 - participació
Ripollet Ràdio (91.3 FM) 93 594 21 64 • Correu electrònic: pmcom@ripollet.cat •
Direcció: Toni Miralles • Redacció: Remei Herrera, Laia Prats i Francina Ricart • Publicitat: DeBarris, sccl - C/ La Perla, 31, baixos 08012 Barcelona - telèfon 93 217 44
10 - correu electrònic debarris@debarris.com (Comercial- Laura Catalán, 625 60 11
07)• Fotografies: BR i altres • Impressió: Indugraf Offset SA • Exemplars: 5.000 •
Dipòsit legal: B-9.262-2012

agenda

abril’13

15

16

abril’13

agenda

