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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.4

Dissabte

3
Divendres xerrada inforMativa sobre les llars d’infants

n 18 h. Centre Cultural
Xerrada per als pares i mares amb fills que s’incorporen al sistema educatiu. A càr-
rec d’Anna Salvatella, directora de les llars d’infants. Organitza: Regidoria d’Educació.

5
Diumenge

Gent aCtiva. En El EstanquE dorado
n 17.30 h. Centre Cultural
Projecció de la pel·lícula En el estanque dorado, 
protagonitzada per Katherine Hepburn i Henry 
Fonda, que interpreten una parella d’ancians i que 
es van endur l’Oscar per la seva interpretació. 
L’argument es centra en la recuperació de la relació 
entre un pare i una filla.
Organitza: Regidoria de Serveis Socials.

6
Dilluns

teatre infantil. Blau cEl, groga 
llimona
n 18 h. teatre auditori
Recreació amb titelles de Romeu i Julieta aquest cop, 
però, amb un final en positiu. Un espectacle que ens 
porta a reflexionar sobre l’estupidesa que significa la 
discriminació racial, adaptat al públic infantil, però 
que en cap cas deixa indiferent a la gent més gran. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

Gran ball de Mans unides
n 18.30 h. Casal d’avis
El ball habitual del diumenge a la tarda es dedicarà a recollir fons per a l’entitat. 
Preu de l’entrada: 2,5 euros.
Organitza: Mans Unides.

V
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8
Dimecres

xerrada sobre fenG shui
n 19 h. Centre Cultural 
A càrrec de Montse Barquero. Acte obert a tothom.
Organitza: Dones per la Igualtat.7

Dimarts

hora del Conte. qüEntirintinton
n 17.30 h. sala infantil de la biblioteca
Toc, toc, ohhh, mmmm! No us ho perdeu si voleu descobrir 
com sonen els contes. A càrrec de l’Ós Mandrós.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

presentaCió del llibre pràctiquEs dE laBoratori
n 18.30 h. Centre Cultural
L’autora Maite Martín donarà a conèixer el seu primer llibre, basat en la seva 
experiència com a mestre.

10
Divendres espeCtaCle. clinc! CoMpanyia pep bou

n 21 h. teatre auditori
Nou muntatge de la companyia fruit 
de molts anys d’experimentació amb 
el llenguatge de les bombolles de sabó. 
Incorpora nous personatges i hi afegeix 
un marcat caràcter còmic. Amb: Isaías 
Antolín i Eduardo Telletxea. Organitza: 
Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell, en conveni amb el PMC.

9
Dijous dia Mundial de la fibroMiàlGia. ConferènCia-Col·loqui

n 18.30 h. Centre Cultural
Amb motiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia que se celebra el 12 de maig. 
Conferència ‘Tratamiento no farmacológico de la fibromialgia’, amb el Dr. Josep 
Mampel i la infermera, Rosa Martínez, del CAP Pinetons.
Organitza: Ripollet Associació Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.

11
Dissabte

AE

taller sobre ConsuM responsable
n 11 h. Zona de barbacoes del parc dels pinetons
A partir d’un joc de l’oca gegant, petits i grans podran jugar, reflexionar i aprendre 
sobre els hàbits de consum i com fer una compra responsable per dur un estil de 
vida sostenible. Activitat Gratuïta.
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona. Col·labora: Ajuntament de Ripollet

els Més petits feM dissabte. la casa 
dEls sons
n 11.30 h. sala infantil de la biblioteca
A la casa d’en Pau se senten molts sorolls. Veurem que 
és el que fa tant enrenou. Contes i titelles. A càrrec de 
Sandra Rossi. Per a infants fins a 4 anys.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura
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11
Dissabte 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.

12
Diumenge 1er trofeu de ball esportiu

n 9 h. pavelló Municipal Joan Creus
Competició de totes les categories des d’aleví fins a sèniors. També ballarins amb 
cadires de rodes. Entrada de pagament.
Organitza: Associació Amics del Ball.

festival andaluZ
n 18 h. teatre auditori
A càrrec del Cuadro Andaluz de Ripollet. Preu de l’entrada: 5 euros
Organitza: Cuadro Andaluz de Ripollet.

14
Dimarts Gent aCtiva. xerrada: Els nostrEs Estalvis

n 18 h. Centre Cultural
Xerrada amb informació general a tenir en compte a l’hora de posar els nostres 
estalvis en una entitat finançera. Obert a tothom.
Organitza: Regidoria de Serveis Socials.

inauGuraCió de l’exposiCió 
donEs, cuidEm-nos El cor
n 19 h. Centre Cultural
Exposició de Núria Moreno amb motiu 
de la celebració del Dia Internacional 
per a l’Acció de la Salut de les Dones el 
dia 28 de maig. Es tracta d’obres d’art 
elaborades amb objectes quotidians 
que representen diferents aspectes 
importants al voltant de la salut de les 
dones. Es podrà visitar a la Sala 1 del 
Centre Cultural fins el 26 de maig. Or·
ganitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat.
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15
Dimecres donaCió de sanG

n 9.30 h. al davant del pavelló Joan Creus.
Recollida de sang a la unitat mòbil en horari de 9.30  a 13.30 i de 17 a 20.30 h.
Organitza: Banc de Sang i Teixits.

taller de periodisMe per a nens i nenes
n 17.30 h. biblioteca Municipal
Taller de periodisme de Gerónimo Stilton. Vine i et convertiràs en un autèntic 
periodista. Buscarem on s’amaguen les notícies i editarem l’última hora del diari 
més famós de Ratalona. A càrrec de Gina Clotet. Per a nens i nenes de 7 a 11 
anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura

16
Dijous taller de poesia

n 18 h. teatre auditori
Entrada gratuïta.
Org: Associació Cultural Jaume Tuset.

espeCial nits de MúsiCa. cants pEr la lliBErtat
n 20 h. Centre Cultural
Nit dels cantautors. Amb la presència de l’historiador Ramon Martos i Carmen 
Nebrera.  
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

dia Mundial de la fibroMiàlGia. taller de río abierto
n 18 h. Centre Cultural
Taller de Río Abierto, una tècnica facilitadora del moviment del cos on es treballa 
la respiració i es fortaleixen les zones dèbils del cos. A càrrec del Centre Samsara.
Organitza: Ripollet Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.

17
Divendres

senderisMe: etapa 2 del Gr5 
n ordal-la beguda alta (21,7 km)
Concertar hora de sortida al Centre Cultural. Més informació: <www.centreex-
cursionistaripollet.com> Organitza: Centre Excursionista Ripollet.

trobada aMb l’art
n a la pedrera
Visita a l’exposició de Chema Madoz. Més informació al Centre Cultural. Activitat 
gratuïta. Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

Contes en anGlès: around thE world
n 11.30 h. a la sala infantil de la biblioteca de ripollet
A càrrec de Kids&Us. Per a infants de 3 a 5 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: Associació Amics del Ball.

18
Dissabte
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taller fotoGràfiC de retrat
n 9 h. Centre Cultural
A càrrec d’Acció Fotogràfica Ripollet. Places limitades i cal inscripció prèvia.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

dia internaCional dels Museus
n 10 h. Cip Molí d’en rata
De 10 a 14 h Portes Obertes al CIP i al Molí d’en Rata. A les 10.30 h presentació 
de La Joia del Museu. 11 h. Visita guiada a l’exposició 50 anys de les riuades. 12 
h. Taller ‘Salvador Espriu: l’egiptòleg’ adreçat a públic adult i juvenil. Totes les 
activitats són gratuïtes. Organitza: Patronat Municipal de Cultura

19
Diumenge

CiCle de tallers ‘eduCar els fills un repte apassionant’
n 18 h. escola el Martinet
‘Desfent nusos per a una infància feliç’. A càrrec de Mercè Traveset. Més informa-
ció <amicsmartinet.blogspot.com> Inscripció: 3 dies abans del taller. Organitza: 
Projecte de Formació Sistèmica Connexions i Associació Amics d’El Martinet.

18
Dissabte nit dels Museus

n de 20 a 01 h
Inclòs en el Dia Internacional dels Museus. Portes Obertes 
al CIP i al Molí d’en Rata. A les 21 h actuació de La Banda 
de Can Mas. 22 h. Visita guiada al Molí d’en Rata. 23.30 h. 
Actuació de Les Veus del Vallès. Les actuacions seran a la 
zona enjardinada del Molí d’en Rata. Gratuït. Organitza: 
Patronat Municipal de Cultura

hora del Conte. principis i finals
n 17.30 h. sala infantil de la biblioteca
A càrrec de Gloria Arrufat. Narracions per aprendre a acabar els contes. Org: PMC.

tarda de ball. dia Mundial de la fibroMiàlGia
n 18 h. Centre Cultural
Amb el DJ Antonio. Es realitzarà el sorteig d’un quadre que l’autor ripolletenc 
Manuel Fernandez García ha cedit a l’entitat. Organitza: Associació Fibromiàlgia i 
Síndrome de Fatiga Crònica.

22
Dimecres

23
Dijous
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25
Dissabte

24
Divendres

ConCentraCió Motera biker reunion
n 9 h. aparcament annex al CC baricentro.
Organitza: Caballeros de Sión.

sortida al Món sant benet 
n 9 h. sant fruitós de bages.
Visita al monestir medieval i a la Fundació Alícia. Preu: 40 euros (inclou dinar). 
Inscripcions fins al 10 de maig al Teatre Auditori o al telèfon: 93 691 94 06.
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

xxii festa del barri de Mara-
Gall
n 10 h. parc de Maria lluïsa Ga-
lobart
10 h. Xocolatada. 11 h. Taller de maquillatge 
i fantasia a càrrec de La Careta Teatre.12 
h. Missa Rociera a càrrec de Mossen Joan 
amb el Coro Rociero Alegrías del Sur. 13 h. 
Actuació del Cuadro Andaluz de Ripollet. 
18 h. Festival Flamenco. 18.30 h. Exhibició 
de balls de saló i sevillanes. 19.30 h. Rumba 
Alborada. 22.30 h. Ball Popular. 

Organitza: Associació de Veïns del Barri de Maragall.

els Més petits feM dissabte. nyam!
n 11.30 h. sala infantil de la biblioteca
Històries divertides de fruites i verdures al mercat. A càrrec de Marta López. Cal 
inscripció prèvia. Per a infants fins a 4 anys. Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

20è aniversari d’el setrill. festa de la Cervesa
n 21 h. plaça del Molí
Degustació de Cervesa.
Organitza: Associació Gastronòmica El Setrill. Col·labora: Moritz i Ajuntament de 
Ripollet.

xxii festa del barri de MaraGall
n 21 h. parc de Maria lluïsa Galobart
Atraccions infantils. De 21 a 23 h actuació del Freak Show Circo Oscuro amb 
acrobàcies de foc, la dona barbuda i alguna cosa més. A càrrec de Vanessita la del 
Tigre amb la col·laboració de La Careta Teatre. 
Organitza: Associació de Veïns del Barri de Maragall.

teatre. 9 malEtEs
n 22 h. teatre auditori 
De Joaquim Oristrell. Amb Mercè Sampietro i Edu-
ard Iniesta. La Brenda i el Jacob, en companyia de 
7 gats i 9 maletes, han de complir l’última voluntat 
d’una bibliotecària. 
Organitza: Ass. d’Espectadors del Teatre del Mercat 
Vell, en conveni amb el PMC. 

AE
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30
Dijous Club de leCtura. l’homE dEl sac

n 19 h. biblioteca Municipal
Tertúlia literària sobre L’Home del Sac, de Màrius Serra, moderada per Fanny 
Arambilet. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura

25
Dissabte

26
Diumenge 20è aniversari d’el setrill. festa 

de la Cervesa
n 11 h. plaça del Molí
Venda de cervesa. Concert d’havaneres i paella 
popular. 
Organitza: Associació Gastronòmica El Setrill. Col·
labora: Moritz i Ajuntament de Ripollet.

xxii festa del barri de MaraGall
n 11.30 h. parc de Maria lluïsa Galobart
11.30 h. Payasas i payasadas amb Vanessita la del 
Tigre i La Careta Teatre. També Sardinada popular 
i actuació del cantaor Toni Torres. 
Organitza: Associació de Veïns del Barri de Maragall.

JuGa aMb la història. arepas
n 12 h. Centre d’interpretació del patrimoni
Arepa és un pa típic d’Amèrica Central i del Sud que es farceix de carn i verdures. 
Recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys. 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 Muncipal de Cultura.

festival dansa Jove de ripollet
n 18 h. teatre auditori
Amb Noelia España. Preu: 3 euros. 
Organitza: Dansa Jove Ripollet.

31
Divendres nits de MúsiCa. proGraMes MusiCals

n 20 h. Centre Cultural
Amb motiu del 15è aniversari de Ripollet Ràdio. Amb Rafael López i Ángel Esteve.
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

20è aniversari d’el setrill. festa de la Cervesa
n 12 h. plaça del Molí
Venda de cervesa amb actuacions musicals i monòlegs. Organitza: Associació 
Gastronòmica El Setrill. Col·labora: Moritz i Ajuntament 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.
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Altres activitats
n DIÀLEGS
Fins el 24 de maig resta obert el procés d’inscripció a la jornada Diàlegs 2013, que tindrà lloc el dis-
sabte 1 de juny. Es tracta d’una trobada de formació, intercanvi i aprenentatge, adreçada a membres 
del teixit associatiu de Ripollet. Gratuïta. Organitza: Patronat Municipal de Cultura. Col·labora: Regidoria 
de Comunicació.

n CURSOS CREU ROJA 
Curs de monitors d’activitats de lleure infantil i juvenil. Inici el 25 de juny de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h. Preu: 200 euros. Data màxima d’inscripció: 17 de juny.
Curs de premonitors d’activitats de lleure infantil i juvenil. Inici l’1 de juny de dilluns a 
divendre de 10 a 12 h. Preu: 25 euros. Data màxima d’inscripció: 27 de juny.

n TALLER DE CUINA RÀPIDA I ELABORACIÓ DE GELATS BAIXOS EN CALORIES
Maig i juny els dimarts de 19 a 22 h. Més informació al Centre Cultura. Organitza: Patronat Municipal 
de Cultura.

n INSCRIPCIONS A L’ESPLAI D’ESTIU LA GRESCA
Fins el 24 de maig. Al Centre Cultural del 21 al 25 de maig de 16.30 a 19.30 h. A les escoles en horari 
de 16.30 a 18 h. El 13 de maig a l’Escola Tiana, el 14 de maig a l’Escola Tatché i el 15 de maig a l’Escola 
Ginesta. La resta de dies a l’Esplai La Gresca, al carrer de Bonavista, 6 de Ripollet. Tel: 93 691 36 75. 
Més informació: www.lagresca.org. O per mail a lagresca@esplai.org.
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Centre Cultural

n sala 1

passió per l’acció
Fins a l’11 de maig.
Mostra col·lectiva dels socis de l’entitat on es pot veure l’evolució tècnica i artística d’alguns membres. 
Multitud de fotografies amb diversos temes, recursos i tècniques.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

dones, cuidem-nos el cor
Del 13 al 26 de maig.
Inauguració el 14 de maig a les 19 h.
Mostra comissionada i elaborada per l’artista Núria Moreno, amb 
la col·laboració de diferents dones que participen del seu treball. 
La mostra agrupa obres d’art elaborades amb objectes qüotidians 
que representen diferents aspectes importants al voltant de la 
salut de les dones, com la menopausa, la maternitat, la sexualitat o 
l’autoestima. Exposició amb motiu de la celebració, el 28 de maig, 
del Dia Internacional per a l’Acció de la Salut de les Dones.
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat. Col·labora: L’Institut 
Català de les Dones i la Diputació de Barcelona.

n sala d’art

Bestiari. exposició d’oriol Cabrero
Fins al 22 de maig. 
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 bes-
tiari 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 se-
tembre, 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. 

Exposicions
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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

analógico B&n de ripollet.
Del 2 al 31 de maig
Fotografies de d’associació Acció Fotogràfica Ripollet. 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 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: 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 re pre sentació, 
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 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
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Venda d’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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