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1
Diumenge donació de sang

n 9.30 h. centre cultural
Recollida de sang de 9.30 a 13.30 h.
Organitza: Banc de Sang i Teixits.

40è aplec sardanista
n 10.30 h. al costat del Monument 
a la sardana 
Al matí, ballada de sardanes i dinar popular. 
A la tarda: concurs de colles improvitzades 
i sardana incògnita. Amb la participació de 
la Cobla Jovenívola de Sabadell, La Bisbal 
Jove i la Bellpuig Cobla.
Organitza: Ripollet Sardanista.

2
Dilluns inici de les inscripcions als tallers del centre cultural

n 9 h. centre cultural
Fins al 13 de setembre. Preu mensual dels tallers 31,80 euros. Els cursos d’un 
mes valen 34,40 euros i els de dos 70,80 euros (vegeu pàg.11).
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

5
Dijous trobada pedagògica. presentació del curs escolar

n 9.30 h. centre cultural
Conferència a càrrec d’Anton Aubanell, director de Creamat i professor del 
Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona.
Organitza: Centre de Recursos Pedagògics amb el suport de l’Ajuntament de Ripollet.

7
Dissabte teatre. Grease, el musical

n 22 h. centre parroquial
Amics de Teatre realitza una adaptació del musical 
creat el 1971. Musical ambientat en un institut americà 
i que segueix les aventures d’un grup d’adolescents 
a ritme de rock and roll. Venda d’entrades a la web 
<amicsdelteatre.com> i a taquilla el dia de la repre-
sentació. Organitza: Amics del Teatre.
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8
Diumenge entrega de preMis de la Marató de fotos de festa Major

n 10 h. centre cultural
L’entitat Acció Fotogràfica Ripollet entrega els premis de la Marató de Fotografia 
convocada durant la Festa Major 2013. 
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

teatre. Grease, el musical
n 19 h. centre parroquial
Amics de Teatre realitza una adaptació del musical creat el 1971. Musical ambientat 
en un institut americà i que segueix les aventures d’un grup d’adolescents a ritme 
de rock and roll. Venda d’entrades a la web <amicsdelteatre.com> i a taquilla el 
dia de la representació. Organitza: Amics del Teatre.

11
Dimecres coMMeMoració de l’11 de seteMbre

n 12 h. plaça de l’onze de setembre
Ofrena floral al monument de Rafael Casanovas amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
Organitza: Ajuntament de Ripollet. Col·laboren: 
entitats locals.

13
Divendres darrer dia per inscriure’s al kftí

n casal de joves
Al Casal de Joves, de dilluns a  dijous de 17:00 a 20:00 i dimecres de 9:30 a 13:00.
Preu: 25 euros (possibilitat d’obtenció de beca). Calendari: del 16 de setembre de 
2013  al 20 de juny de 2014. Per a joves de 12 a 17 anys: reforç escolar, activitats  
dirigides, sortides, tallers, xerrades, espai per families, entre d’altres.  
Organitza: Regidoria de Joventut i Ciutadania.

14
Dissabte senderisMe: etapa 4 del gr5 

n Montserrat - rellinars (15,6 km)
Concertar hora de sortida al Centre Cultural. Més informació: <www.centreex-
cursionistaripollet.com> Organitza: Centre Excursionista Ripollet.

nit jove de l’estel
n 11 h. pati del casal de joves
A les 11:30 h, Vermut Jazz amb The Oldians. Dinar de Migas, torneig de futbolí 
a les 17 h (inscripicions fins a les 15 h a la barra) i concursos. A la nit música en 
directe amb Saurs, AlQuadrat i un Dj. Organitza: Centre d’Esplai l’Estel. Col·laboren: 
entitats locals.

teatre. Grease, el musical
n 22 h. centre parroquial
Amics de Teatre realitza una adaptació del musical creat el 1971. Venda d’entrades a la web 
<amicsdelteatre.com> i a taquilla el dia de la representació. 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.
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giMcana faMiliar
n 11 h. casa natura
Descobreix la Xarxa de Parcs Metropolitans. Gimcana familiar amb un munt 
d’activitats, pistes i sorpreses que ens descobriran els atractius i els valors de tots 
els parcs de la Xarxa de Parcs Metropolitans de Barcelona. Cal inscripció prèvia 
al email: agrupacioripolletnatura@gmail.com o al 93 586 58 56. Places limitades. 
Activitat gratuïta.
Organitza: Regidoria de Medi Ambient.

teatre. Grease, el musical
n 19 h. centre parroquial
Amics de Teatre realitza una adaptació del musical creat el 1971. Musical ambientat 
en un institut americà i que segueix les aventures d’un grup d’adolescents a ritme 
de rock and roll. Venda d’entrades a la web <amicsdelteatre.com> i a taquilla el 
dia de la representació. Organitza: Amics del Teatre.

15
Diumenge

Matrícula per als cursos de català per a adults 
n 10 h. oficina de català
Matrícula general per als cursos de català per a adults 2013-14. 18 i 19 de setembre.
Horari: de 10 a 13 i de 16.30 a 19.30 h. Rambla de Sant Jordi, 2-4. Per als nous 
alumnes imprescindible l’acreditació de nivell i documentació que acrediti el dret 
a reducció de matricula, en cas de demanar-la. Si no es disposa d’acreditació de 
nivell, caldrà fer una prova (vegeu pàg.11). 
Organitza: CNL Vallès Occidental 3.

hora del conte. la maleta de la 
imaGinació
n 17.30 h. biblioteca
Maleta amb contes curts, joc d’ombres i també per 
participar i representar. A càrrec de Gisela Llimona. 
A la sala infantil, per a nens a partir de 4 anys. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

sorteig de les places per als cursos del centre cultural
n  19 h. centre cultural
En cas que hi hagi hagut més sol·licituds que places per als cursos del Centre 
Cultural es realitza un sorteig per adjudicar aquestes places.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

18
Dimecres



agendasetembre’136

inici de la Matriculació dels cursos del centre cultural
n 9 h. centre cultural
Inici del període de matriculació per als apuntats als cursos i tallers del Centre 
Cultural. La matrícula es podrà fer fins el dimecres 25 de setembre i el preu de 
la matrícula i del rebut mensual és de 31,80 euros. El curs començarà el dia 1 
d’octubre.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

20
Divendres

els Més petits feM dissabte. contes i contarelles
n 11.30 h. biblioteca Municipal
Contes i cançons. A càrrec de Rosa Fité. Per a infants d’1 a 3 anys. Inclòs en el 
programa Nascuts per Llegir. A la sala infantil.
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.

21
Dissabte

coMpetició de line dance 
barnaline 2013
n 9.30 h. pavelló joan creus
Aquesta competició forma part del 
circuit nacional de Line Dance i Ball Co-
untry de la Line Dance Association i per 
tant és puntuable per als Campionats 
d’Espanya i Catalunya. Al matí, de 9.30 a 
14 h es durà a terme tota la competició 
en les seves respectives categories, par-
ticipant els millors ballarins del circuit 
català i espanyol. La tarda, de 16.30 fins 
a les 20.30, es dedicarà al concurs de 
ball social on participaran els ballarins 
més novells. També hi haurà exhibici-
ons, sortejos, ball en línia i entrega de 
trofeus. Preu: 3 euros Organitza: Ass. 
Ripollet Country Line Dance. Col·labora: 
Patronat Municipal de Cultura.

teatre. uns lladres de camí de ral
n 19 h. centre parroquial
Interpretada pel Grup Infantil d’Amics del Teatre i 
dirigida per Laia Vilardell. Es tracta d’una obra sen-
zilla, sense més pretensions que una colla de nens 
i nenes entre els dos i els dotze anys, s’ho passin 
bé fent teatre. Una clàssica història de soldats, 
princeses, reis que van a la guerra, una dida molt 

espavilada i una reina amb molta empenta que aconsegueixen fites complicades.
Organitza: Amics del Teatre.

22
Diumenge
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club de lectura. seda
n 19 h. biblioteca Municipal
Tertúlia literària sobre aquesta obra d’Alessandro Baricco, moderada per Fanny 
Arambilet. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.26

Dijous

inici de les festes de la tardor del barri del pont vell
n 19 h. centre cívic del pont vell
19 h. Inauguració al Centre Cívic de l’exposició Entitats del barri. A les 20 h, 
Nits de Música. 21 h. Tronada d’inici de festa. 22 h. Amics del Teatre presenten 
Grease el musical.
Organitza: Comissió de les Festes de la Tardor del Barri del Pont Vell.

nits de Música. 
n 20 h. centre cívic del pont vell
Melodies de festa. Presentació de la temporada inclosa a les Festes de la Tardor. Amb 
Ángel Esteve i Rafael López.Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

27
Divendres

2on dia de les festes de la tardor del barri del pont vell
n 9 h. barri del pont vell
9 h. IX Fira d’Art i artesania al carrer de l’Estació. 9.30 h. III Obert de partides 
ràpides d’escacs al carrer de Ntra. Senyora dels Àngels. 10 h. Matinal infantil a 
càrrec de l’Esplai La Gresca. 1a Trobada de puntaires. 11 h. 1er Torneig de Futbol 
Sala ‘Festes de la Tardor’ a les pistes del Col·legi Tiana (inscripcions al Bar Rincón 
de Jaén). 12 h. Espectacle infantil. 17.15 h. Grup d’animació infantil. 18.30 h Dan-
ses Catalanes a càrrec de l’Esbart Sant Marçal de Cerdanyola. 19.30 h. Cantada 
d’havaneres amb el Grup l’Espingari, amb cremat de rom per a tothom. 21.30 h. 
Correfoc pels carrers del barii amb Diables de Ripollet i colla convidada. 22.30 
h. Castell de Focs Artificials al Parc Massot. 23 h. Ball amb l’Orquestra Aquarium.
Organitza: Comissió de les Festes de la Tardor del Barri del Pont Vell.

hora del conte en anglès. storytime
n 11.30 h. biblioteca Municipal
A càrrec d’Annaïs Vázquez, de Kids&Us School of English Ripollet MT-Idiomes. 
Per a infants de 3 a 5 anys. Cal reserva prèvia.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

28
Dissabte
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jornades europees de patriMoni
n 17 h. cip - Molí d’en rata
A les 17 h ‘El Ripollet, un riu entre dos pobles’, itinerari naturalista i visita comen-
tada al Molí d’en Rata i a la mostra ‘50 anys de les riuades’. La sortida es farà des 
de la Biblioteca de Ca n’Altamira de Cerdanyola i acabarà al CIP. De 17.30 a 20 
h, portes obertes al CIP-Molí d’en Rata.
Organitza: Àrea de Patrimoni del PMC.

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.

28
Dissabte

darrer dia de les fes-
tes de tardor del bar-
ri del pont vell
n 9 h. barri del pont vell
9 h. Trabucaires de Ripollet i del 
Barri de Gràcia de Sabadell. 10 
h. Xocolatada amb coca, ob-
sequi del Forn Planas. 10.30 h. 
Marxa Ciclista per Ripollet. Sor-
tida de la Casa Natura. 10.30 h. 
Cercavila amb la participació de 
la Colla de Gegants de Ripollet, 
el Poll Foll, els Diables de Ripollet, la Martineta i els Diables de Cerdanyola. 11 h. 
Exposició de vehicles antics al parc de Maria Regordosa, a càrrec de Clàssics de 
Ripollet. 11.30 h. Botifarrada al Col·legi Tiana. 12 h. Actuació dels Castellers de 
Cerdanyola i Tirallongues de Manresa. 14 h. Dinar de germanor. 17 h. Bingo. 20 
h Fi de festa amb l’Orquestra Fase II.
Organitza: Comissió de les Festes de la Tardor del Barri del Pont Vell.

bicicletada per la setMana de la Mobilitat sostenible
n 10 h. casa natura
Recepció del participants i inscripcions a la Casa Natura.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports, Comissió de les Festes de la Tardor del Barri 
del Pont Vell i Regidoria de Medi Ambient.

jornades europees de patriMoni
n 10.30 h. cip Molí d’en rata
Aquestes Jornades tenen la voluntat de facilitar l’ac-
cés i la difusió del patrimoni cultural. Promogudes 
pel Consell d’Europa i la Comissió Europea. De 
10.30 a 14 h Portes Obertes al CIP i al Molí d’en 
Rata. A les 10.30 h, visita guiada al Molí d’en Rata. A 
les 12 h ,‘Taller d’arqueologia. Ceràmica del bronze’.
Taller basat en la ceràmica trobada al Jaciment dels 
Pinetons. Darrer dia per veure aquest patrimoni 
cedit per la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament 
de Ripollet, amb motiu del Dia Internacional dels 
Museus. Organitza: Àrea de Patrimoni del PMC.

29
Diumenge
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Altres activitats
n CURSOS I TALLERS DEL CENTRE CULTURAL 
Període d’inscripció: del 2 al 13 de setembre de 2013. Sorteig en cas 
d’haver més places que sol·licituds: 18 de setembre de 2013 a les 19 h. 
Període de matriculació: del 20 al 25 de setembre. Inici dels cursos 
i tallers: 1 d’octubre de 2013, en horari de dilluns a divendres de 10 a 
12.30 i de 17 a 21 h. Preus: Matrícula i rebut mensual de 31,80 euros. 
Tallers d’un mes: 35,40 euros. Tallers de dos mesos: 70,80 euros.

n Cursos organitzats pel Patronat Municipal de Cultura
Art i pintura, Trobades amb l’art, Plàstica, Ioga, Puntes de coixí, 
Arts decoratives, Bijuteria creativa, Cuina mediterrània de mercat, Cuina d’hivern, Cuina de 
primavera, Cuina fàcil, ràpida i sorprenent, Pastisseria creativa I i II, Creacions tèxtils, Emoci-
onarium, Tècnica metamòrfica, Guitarra, Tècniques de veu, Swing-Lindy Pop i Scrapbooking 
i enquadernació.

n Cursos organitzats per entitats 
La Careta Teatre (consultar condicions especials): L’Arteatrelier infantil i juvenil (fins a 
16 anys) i Tallers de teatre juvenils i adults (a partir de 17 anys), Coreografies per a musicals, 
Dansa creativa i expressió corporal. Teatre a partir de 18 anys a càrrec de l’Associació Cul-
tural Jaume Tuset. Teatre per Marley JJ Teatre. Iniciació a la fotografia a càrrec d’Afocer. 
Iniciació a la fotografia a càrrec d’Acció Fotogràfica Ripollet. Sevillanes i ball a càrrec de 
l’Associació Amics del Ball. Country Line Dance per l’Associació Ripollet Country. Ball 
de Gitanes per la Colla de Gitanes de Ripollet. Sardanes a càrrec de Ripollet Sardanista. 
Txi-Kung a càrrec de l’Associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. 
Taller de cosir i xerrar amb l’Associació Cosir i Xerrar. Dansa moderna (funk, hip hop i 
contemporani) amb Urban Show. Sevillanes i flamenc per a adults amb Dansa Jove de 
Noelia España. Taller de gralla amb la CRAC.

n CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS 2013-2014
Matrículació
- Per a alumnes preferents, és a dir persones que han estat alumnes de qualsevol de les poblacions del 
CNL Vallès Occidental 3 a partir del curs 2011-2012 i també els participants i les persones vinculades al 
programa Voluntariat per la Llengua: 16 i 17 de setembre de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h.
- Per a la resta d’alumnes: 18 i 19 de setembre de 10 a 13 i de 16.30 a 19.30 h. És imprescindible 
l’acreditació de nivell. Sinó s’haurà de realitzar una prova de nivell per determinar a quin curs s’han de 
matricular. Per demanar hora i dia per a la prova s’ha de trucar a l’Oficina de Català de Ripollet, al 93 586 
45 73. En cas de demanar reducció de matrícula, cal la documentació que justifiqui el dret a demanar-la.

n INSCRIPCIONS AL KFTÍ
Fins al 13 de setembre
Al Casal de Joves de dilluns a dijous de 17 a 20 h i dimecres de 9.30 a 13 h. Preu: 25 euros amb 
possibilitat d’obtenció de beca. El Kftí tindrà lloc del 16 de setembre fins el 20 de juny de 2014. 
Està adreçat a joves de 12 a 17 anys i es realitza reforç escolar, activitats dirigides, sortides, 
tallers, xerrades i espai per a families, entre d’altres. Organitza: Regidoria de Joventut i Ciutadania.

n INSCRIPCIONS AL L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Inscripcions el 3 i 4 de setembre.
Al Centre Cultural. Organitza:Aula d’Extensió d’Universitària
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centre cultural

n sala 1

creuant el punt
Fins al 10 de setembre.
Mostra sobre l’art de punt de creu des de la perspectiva d’una trajectòria 
de més de quaranta anys de treball de les artistes locals Maria Dolors 
Granadell i Miracle Alba. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

espriu. Forma guardada. una aproximació a les paraules de salvador espriu
Del 13 al 25 de setembre.
Inauguració el 16 de setembre a les 19 h.
Exposició amb motiu de la Trobada de Gegants organitzada per la CRAC. 
Organitza: Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals.

carmen amaya a l’argentina, dona i artista
Del 30 de setembre fins al 13 d’octubre.
Inauguració el 30 de setembre a les 19 h.
Commemoració del centenari del naixement de Carmen Amaya, ballarina de dansa espanyola i cantant 
de flamenc. Amb motiu de la Trobada de Gegants organitzada per la CRAC.
Organitza: Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals.

n sala d’art

Finestres de colors
Fins al 14 de setembre.
Quadres que creen una exposició que et farà bategar el cor amb l’essència 
del seu món. Finestres que parlen d’un art farcit de la màgia de la vida, 
ple d’optimisme, energia, alegria i pinzellades de colors. A càrrec d’Alba 
Martínez Aguado, la pintora de somnis. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

exposició v Marató fotogràfica festa Major 2013
Del 17 de setembre al 12 d’octubre.
Recull de les fotografies realitzades durant la Festa Major 2013 pels membres de l’entitat Acció Fo-
togràfica Ripollet.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

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.  

Exposicions
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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
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

mirades
Del 2 al 30 de setembre
Fotografies d’Anna Sáenz, membre d’Afocer. A la sala d’audiovisuals.
Organitza: PMC. Col·labora: El Racó de les Lletres Locals

casa natura

Vi instants de natura
Exposició de les fotografies presentades al 6è Concurs Biennal de Fotografia de Natura. De dilluns a 
divendres de 10 a 13.30 h.
Produïda per ADENC, BBVA i Fundació Antigues Caixes Catalanes. Col·labora: 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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