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Horaris d’estiu 2013

n OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA I REGISTRE
De l’1 de juliol al 31 d’agost,  atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dissabtes 
tancat.
 
n CENTRE CULTURAL: 
Tancat per vacances del 27 de juliol al 18 d’agost i el 27 d’agost.
 
 Atenció al públic: De l’1 de juliol al 13 de setembre, de dilluns a dissabte,
 de 9 a 14 h i de 17 a 21 h. Diumenges, de 9 a 14 h.
 
 Registre: De l’1 de juliol al 13 de setembre, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. 
 El registre de documents durant el període de vacances es fa al Registre gene-
 ral de l’Ajuntament de Ripollet.

n BIBLIOTECA:
Tancat per vacances del 27 de juliol al 18 d’agost.
Del 25 de juny al 14 de setembre, dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 16 a 20.30 hores.
Dimecres de 10 a 14 hores.
Caps de setmana tancat.

n CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI. CIP MOLÍ D’EN RATA:
Tancat per vacances del 27 de juliol al 18 d’agost i el 27 d’agost.
Del l’1 de juliol al 13 de setembre, dimarts i dimecres, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20 hores.
La resta de dies tancat.

n TEATRE AUDITORI: 
Tancat per vacances: del 27 de juliol al 18 d’agost i el 27 d’agost.
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6
Dissabte

Publicitat

sortida excursionista
n Lloc a determinar 
Sortida d’alta muntanya. Més informació a la web de l’entitat: http://www.cen-
treexcursionistaripollet.com.
Organitza: Centre Excursionista Ripollet.

sessió de Les diver-pong sèries
n 10 h. poliesportiu municipal
Es tracta d’uns tornejos per a afi-
cionats al tennis taula on el més 
important és passar-s’ho bé. Les 
inscripcions es poden fer el mateix 
dia de la competició i el preu es de 5 
euros. Hi haurà regals per a tots els 
participants, trofeu per al guanyador 
i aperitiu de germanor després de 
cada sèrie.
Organitza: Club Tenis Taula Ripollet.

3
Dimecres xerrada: L’estat de L’ho-

mofòbia a cataLunya
n 19 h. centre cultural
A càrrec d’Eugeni Rodríguez Gimé-
nez, portaveu del Front d’Allibera-
ment Gai de Catalunya i president 
de l’Observatori contra l’Homofòbia, 
que treballa en el disseny i imple-
mentació d’un sistema d’observació 
permanent davant la discriminació i 
l’homofòbia en els diferents escenaris 
on es puguin produir. 
Amb motiu de la signatura del conve-
ni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Ripollet i l’Observatori contra 
l’Homofòbia.
Organitza: Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat.
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12
Divendres

vetLLada d’estiu de Les nits de 
música
n 21.30 h. Jardí romàntic de la casa 
padró
Audició musical a càrrec d’Ángel Esteve i 
Rafael López en un entorn insòlit: el jardí 
romàntic de la Casa Padró (entrada pel carrer 
del Doctor Figarola).
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell en conveni amb el PMC.

11
Dijous

15è certamen de curtmetratges de ripoLLet
n 22 h. pati del centre cultural
Visionat a l’aire lliure dels curts finalistes al 15è Certamen de Curtmetratges de 
Ripollet.
Organitza: Regidoria de Joventut i Ciutadania

boxa: vetLLada homenatge a José maría guerrero
n 22 h. pavelló municipal Joan creus
Combat de boxa. Comptarà amb la presentació del boxejador ripolletenc José 
Antonio Esteve i amb el campió d’Espanya, Europa i del món, Javier Castillejo.
Organitza: Club Boxeo Ripollet. Col·labora: PAME i Fed. Catalana de Boxa.

festivaL infantiL sb dance
n 17 h. teatre auditori
Final de curs de la secció infantil de l’escola SB Dance, 
sota la direcció de Susana Barea, ballarina que ha 
participat a diversos espectacles locals i que realitza 
els tallers del Centre Cultural. Organitza: SB Dance

7
Diumenge

6
Dissabte urban day. boWL party

n 17 h. parc primer de maig 
A partir de les 17 h, a la pista de 
skate del Parc Primer de Maig. 
Exhibició d’skate i best trick contest 
amb diversos premis. 
Taller de dj’s i música amb Dj Llus, 
que punxarà fins a les 19.30 h. 
A partir de les 19.30 h, jam session 
a càrrec de diversos grups locals i 
exhibició d’Urban Dance. 
També es podran veure fragments 
de l’exposició Les veus d’un barri.
Patins Solidaris farà una exhibició i 
donarà la possibilitat als interessats 
d’iniciar-se en el món sobre rodes 
aportant diversos patins.
Organitza: Regidoria de Joventut i 
Ciutadania. Col·labora: Associació de 
Veïns de Can Mas, Patronat Municipal 
de Cultura  Patins Solidaris.
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Publicitat

13
Dissabte festes deL barri de sant andreu

n 8.30 h. parc de norbert fusté
8.30 h. Melé de Petanca. 9 h. Partides ràpides 
d’escacs. 9.30 h. Cercavila amb els Trabucaires. 
10.30 h. Xocolatada popular. 11 h. Concurs 
infantil (fins a 12 anys). 12.45 h. Lliurament de 
premis. Durant el matí, exposició dels treballs 
del taller de l’associació. A partir de les 19 h, 
actuacions diverses i a les 22.30 h revetlla amb 
el Duo Alma. Servei de bar tot el dia.
Organitza: Associació de Veïns de Sant Andreu.

20è aniversari d’eL Lo-
caL
n 11 h. plaça del molí
Parades d’entitats i artesania du-
rant tot el dia.
11 h. Taller de posturatge a 
càrrec de l’Associació Mamicria 
i gimnàstica amb nadons a càrrec 
d’Irene Gim.
13 h. Vermut musical amb Bonasó 
i 8 Jet.
14 h. Paella popular.
15 h. Actuació d’aigua amb El 
Burriconi de Canovelles.
18 h. Tastets musicals amb grups que han passat per l’associació com Vuit Mili-
metres, Morapio Loco, Dring Duble, La Vena o Batzak.
19:30 h. Actuació de les Colles Bastoneres de Cerdanyola i Barberà del Vallès.
20 h . Concert amb Ron de Kanya pel seu 15è aniversari.
21 h. Sopar i actuació de La Martineta de Cerdanyola. Amb altres sorpreses.
22.30 h. Concert amb Subtrabelios (format per membres de Subterranian Kids, 
La Banda Trapera del Rio i Decibelios).
0 h. Piromusical amb Les Bruixes de Ripollet.
0:30 h Concert amb Zerzedilla.
1:30 h Dj Berni Raheem.
Organitza: Associació El Local



agendajuliol’136



7agenda juliol’13

Publicitat

13
Dissabte la casa de bernarda 

alba, amb La careta 
teatre
n 22 h.teatre auditori
Es tracta d’un clàssic del grup 
de teatre, però en aquesta 
ocasió la directora ha recu-
perat la versió original, amb 
el text íntegre, tal i com el va 
escriure García Lorca. 
Gràcies a les noves incorpo-
racions es podran veure 15 
actrius sobre l’escenari, sota 
la direcció de Jenny Silvente.
Organitza: La Careta Teatre 

15è certamen de curtmetratges de ripoLLet
n 22 h. pati del centre cultural
Visionat a l’aire lliure dels curts finalistes al 15è Certamen de Curtmetratges de 
Ripollet. L’entrega de premis es realitzarà el dissabte 20 de juliol a les 22 h al pati del 
Centre Cultural, conjuntament amb els premiats del Certamen de Curts Express.
Organitza: Regidoria de Joventut i Ciutadania

14
Diumenge muLLa’t per L’escLerosi múLtipLe

n 10 h. piscina municipal 
Des del 1994, cada any es convida a tota la societat a 
“mullar-se” en el sentit literal de la paraula, llençant-se 
a l’aigua de la piscina més propera per col·laborar en 
la lluita contra l’esclerosi múltiple. A Catalunya  aquest 
esdeveniment s’ha consolidat com el segon acte de 
solidaritat més multitudinari i compta amb el suport 
de més de 600 piscines. A més, el Mulla’t comparteix 
aquest any mascota amb els Mundials de Natació que 
se celebraran a Barcelona. Es tracta d’en Xop, una 
gota d’aigua que s’identifica amb la capital catalana 
pel trencadís gaudinià. 

Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple. Col·labora: PAME.
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20
Dissabte 6è concurs de curts express 

i 15è certamen de curtme-
tratges
n 9.30 h. pati del centre cultural
Els participants al 6è Concurs de Curts 
Express hauran de presentar-se a les 9.30 h 
al Centre Cultural per realitzar la inscripció. 
L’organització farà públics i per sorteig 
davant dels participants els elements obli-
gatoris que hauran d’aparèixer al curtme-
tratge (la temàtica, un objecte i una frase). 
Serà obligatori que els curtmetratges siguin 
rodats a Ripollet i que no excedeixin els 3 
minuts. Les obres s’hauran d’entregar a 
l’organització entre les 17.30 i les 19 hores.
A partir de les 22 hores es realitzarà al 
Centre Cultural de Ripollet el visionat, 
es farà públic el veredicte i tindrà lloc l’entrega dels premis dels dos concursos.
Per a  més informació: Casal de Joves. Rambla de Sant Jordi, 6. Telèfon d’informació: 
935046024. Correu electrònic: joventut@ripollet.cat. 
Web: http://ripolletcasaldejoves.wordpress.com
Facebook: joventut@ripollet.cat.
Organitza: Regidoria de Joventut i Ciutadania.

15
Dilluns donació de sang

n 9.30 h. centre cultural
Recollida de 9.30 a 13.30 i de 17 a 20.30 h. Re-
cordem que pot donar sang qualsevol persona 
sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. 
Es recomana que les dones donin sang un màxim 
de tres vegades l’any i els homes un màxim de 
quatre, sempre respectant que entre donació i 
donació ha de passar un mínim de dos mesos. 

Organitza: Banc de Sang i Teixits

14
Diumenge festivaL de danses foLkLòriques

n 18.30 h. teatre auditori
Mostra de danses d’Ucraïna i Portugal. Entra-
des numerades i gratuïtes. Recollida al Centre 
Cultural.
Organitza: CRAC (Comissió Ripolletenca d’Activitats 
Culturals). Col·labora: PMC.

15è certamen de curtmetratges 
de ripoLLet
n 22 h. pati del centre cultural
Visionat a l’aire lliure dels curts finalistes al 15è Certamen de Curtmetratges de 
Ripollet.
Organitza: Regidoria de Joventut i Ciutadania
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INSCRIPCIONS 

n TAST DE CERVESA I EXPOSICIÓ SOBRE COL·LECCIONISME CERVESER
Diumenge, 25 d’agost, a les 12 hores, al Centre d’Interpretació del Patrimoni
A càrrec de Glops i miscervezas.com. Aforament limitat a 30 persones. Inscripcions prèvies 
a molidenrata@ripollet.cat o trucant al 93 594 60 57.
Organitza: Àrea de Patrimoni del Patronat Municipal de Cultura

n VISITES GUIADES
MOLÍ D’EN RATA
Diumenge, 25 d’agost, a les 10 hores i 
dilluns, 26 d’agost a les 10.30 h 
Màxim 25 persones per visita. Inscripcions 
prèvies a molidenrata@ripollet.cat o trucant 
al 93 594 60 57.

50 ANYS DE LES RIUADES
Dilluns 26 d’agost, a les 12 hores 
Màxim 25 persones per visita. Inscripcions 
prèvies a molidenrata@ripollet.cat o trucant 
al 93 594 60 57.
Organitza: Àrea de Patrimoni del Patronat Mu-
nicipal de Cultura

n BÀSQUET AL CARRER 3X3
Dissabte, 24 d’agost, a les 10 hores, a la 
rambla de Sant Esteve. 
Inscripcions al Centre Cultural, fins el 26 de 
juliol i del 19 al 22 d’agost. Comptarà amb 4 
categories. Tots els equips han d’estar formats 
per tres jugadors i han de tenir un nom. Cal 
designar un capità.
Organitza: PMC. Col·labora: Bàsquet Sant Ga-
briel, Bàsquet Ripollet i PAME.

n BAIXADA DE CARRETONS
Dissabte, 24 d’agost, a les 11.30 hores.
Inscripcions fins al 23 d’agost a www.baixada-
decarretons.com o el mateix dia a les 11 del 
matí al Parc de Norbert Fuster. Els carretons 
han de ser de construcció pròpia. S’ha de posar 
un nom al carro i assignar un capità. Màxim 
de 5 participants per carretó i 3 rodes com 
a mínim, un sistema de direcció i de frenada 
i no pot dur motor. Organitza: Esplai L’Estel. 
Col·labora: Patronat Municipal de Cultura.

Festa Major 2013
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centre cuLturaL

n sala 1

exposició experimentació + experimentació, d’eduardo 
astudillo
Del 2 al 25 de juliol.
Amb aquest projecte l’autor presenta les seves vivències amb la pintura 
de forma autodidaca i reflecteix els seus intents per aportar quelcom 
diferent, fruit de l’experimentació i la reflexió. Treballa diferents temes i 
tècniques com la cosmogenètica, Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

n sala d’art

exposició de pintures de conchi moreno
Del 2 al 27 de juliol.
L’exposició mostra pintures a l’oli de Conchi Moreno Moreno sobre 
diferents temes, que van des d’edificis emblemàtics, com la Masia Freixa, la Pedrera, racons del Parc 
Güell i la Torre Agbar, fins a reproduccions dels més grans, com Picasso i Monet.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

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 pet-
jada
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
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. 

Exposicions
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bibLioteca

la novel·la romàntica
Del 3 al 24 de juliol. 
La mostra tracta aquest gènere literari, des dels seus antecedents fins a 
l’actual ckick lit i sobre la situació editorial a Catalunya i Espanya. Fa un 
complet recorregut per l’evolució del gènere des del seu precedent més 
reconegut, la novel·la Pamela de Samuel Richardson el 1740, fins a Bridget 
Jones i les heroïnes de Sexo en Nueva York. S’atura en les més famoses 
novel.les del segle XIX, com els títols clàssics de Jane Austen i les germanes 
Brontë, per demostrar que elles han inspirat els personatges més recents. 
Ha estat produïda per la Gerència de Biblioteques i Caixa Sabadell.  A la 
sala general de la Biblioteca.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura. 

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 cerda-
nyolenc Manuel Gómez. 
Organitza: Regidoria de Medi Ambient.



agendajuliol’1314

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. 
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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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Publicitat


