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1
Dimarts InIcI dels tallers del centre cultural

n centre cultural
Inici dels cursos i tallers del Centre Cultural.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

4
Divendres InauguracIó de la 20a teMPOrada de 

l’assOcIacIó d’esPectadOrs
n 21 h. Plaça de l’Onze de setembre
Celebració dels 20 anys d’aquesta iniciativa popular cultural 
amb la companyia Artistras, que comptarà també amb la 
participació de la Societat Coral El Vallès, els Gegants i els 
Diables de Ripollet. Serà també una bona oportunitat per 
conèixer de primera mà la programació del primer trimestre, 
així com algunes de les propostes de la resta de la temporada. 
Espectacle gratuït i obert a tothom. Organitza: Associació 
d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Col·labora: Patronat 
Municipal de Cultura.

5
Dissabte senderIsMe: etaPa 5 del gr5 

n rellinars - sant llorenç de savall (22,8 km)
Concertar hora de sortida al Centre Cultural. Organitza: Centre Excursionista Ripollet.

festes del PIlar 2013 
n 10 h. centro aragonés de ripollet
A les 10 h. Esmorzar típic aragonès. Posteriorment, campionat de Birlos. A les 
19.30h, Nit Cultural. Al carrer Nou, 22. Organitza: Centro Aragonés de Ripollet.

festIval Pel 35è anIversarI de la Peña la Macarena
n 19.30 h. teatre auditori
Festival flamenc amb motiu del 35è aniversari de la Peña A.F.C.R.La Macarena. 
Organitza: Peña Flamenca La Macarena.

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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6
Diumenge XXIII trObada de gegants

n 10 h. Pels carrers de ripollet
Plantada de gegants a la Rambla de Sant Andreu, entre 
Tamarit i Sarrià de Ter. A partir de les 12.15 h cercavila 
des del parc Primer de Maig, carrer de la Mercè, rambla 
de Sant Jordi, rambla de Sant Esteve i fins a les antigues 
pistes de l’ESBAR. Amb la participació de les colles de 
gegants de Balaguer, Canovelles, Thuir, Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Sabadell La Concòrdia, Cerdanyola, 
Santa Coloma de Farners i Sant Adrià del Besòs. 
Organitza: CRAC. Col·labora: PMC.

festa de sant francesc d’assís
n 10.30 h. Pels carrers de ripollet
A les 10.30 h, sortida del penó cap a l’Església de Sant Esteve de Ripollet. 11 h. 
Missa solemne. A les 12 h, processó de Sant Francesc, acompanyada de la Banda 
de Música del Prat de Llobregat. A les 13 h, aperitiu davant de la seu de l’Agrupació 
Pessebristes de Ripollet, al carrer dels Afores, 14.   
Organitza: Agrupació Pessebristes de Ripollet.

festes del PIlar 2013
n 11 h. centro aragonés de ripollet
10 h Final del Campionat de Guiñote. A les 18 h, concurs de truites i dolços. A 
les 20 h, entrega de trofeus dels campionats i concursos. A la seu de l’entitat, al 
carrer Nou, 22.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet.

esPectacle InfantIl. LLEPAFILS
n 18 h. teatre auditori
Espectacle de titelles a càrrec de la Cia Teatre 
al detall. Fantasia, imaginació, creativitat i bon 
humor són els ingredients d’aquest espectacle. 
Preu de l’entrada: 5 euros.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

8
Dimarts cafè lIterarI. hAbItAcIonES cErrAdAS

n 15.30 h. centre cultural
Cafè literari centrat en l’obra Habitaciones Cerradas, de Care 
Santos. 
Un cadàver en una de les habitacions d’un palauet situat al Pas·
seig de Gràcia de Barcelona i la seva identitat centra l’argument 
d’aquesta novel·la de Care Santos, on es desgrana la història de 
la familia Lax, una família burgesa de Barcelona.
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

InauguracIó de l’aula d’eXtensIó unIversItàrIa
n 19 h. teatre auditori
Inauguració del nou curs de l’Aula d’Extensió Universitària. Amb la conferència 
‘La projecció exterior de la cultura catalana, a càrrec de Vicenç Villatoro.
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
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festes del PIlar 2013
n 08.30 h. centro aragonés de 
ripollet
08.30 h. Chupinazo. 
09.30 h. Concentració de socis i simpa·
titzants a la seu del Centro Aragonés de 
Ripollet, al carrer Nou, 22. 
10 h. Traca en honor de la Virgen del 
Pilar. 
10.30 h. Inici de la processó des de la 
seu de l’entitat passant pel carrer de la 
Salut, Afores, Anselm Clavé, rambla de 
Sant Esteve, rambla de Sant Jordi, Pau 
Casals, Calvari i Padró, per acabar a 
l’Església de Sant Esteve. 
11.45 h. Ofrena a la Virgen del Pilar. 
12 h. Missa solemne aragonesa, presi·
dida per Mons. Salvador Cristau, bisbe 
auxiliar de la Diòcesi de Terrassa. 
13 h. Recepció d’autoritats, associ·
acions, socis i simpatitzants amb vi 
d’honor. 
14.30 h. Dinar de germanor.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

festIval de JOtas
n 18 h. teatre auditori
Inclòs en la programació de les Festes del Pilar 
2013. A càrrec del grup Aires de Albada de 
Saragossa, festival de Jotas. Venda d’entrades 
al Centro Aragonés de Ripollet. Preu: 10 euros. 
Organitza: 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: Associació Amics del Ball.

12
Dissabte
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dOnacIó de sang
n 17 h. centre cultural
Pot donar tothom a partir de 18 anys i que pesi més de 50 kg. Fins a les 20.30 h.
Organitza: Banc de Sang i Teixits.

segOn certaMen de MOnòlegs 
aPadIr
n 18 h. teatre auditori
Amb els monologuistes David Sas, Capry, 
Jesús Galan, Alberto, Àngel  i les actuacions de 
Ramon Sauló i Josep Maria Ribelles. I amb la 
participació de Vanesita la del Tigre. Presentat 
per Toni Miralles, director de Ripollet Ràdio. 
Preu de l’entrada: 8 euros (vegeu cartell a la 
pàgina 9 de l’agenda).
Organitza: APADIR. Col·labora: Ajuntament de 
Ripollet i Ripollet Ràdio.

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.

19
Dissabte 

XvII trObada de POrtants del sant crIst de catalunya
n 8.30 h. Pels carrers de rIPOllet
A les 8.30 h, arribada dels participants. A les 10 h, sortida del Via Crucis. A les 
12 h, missa solemne a l’Església de Sant Esteve de Ripollet. A les 13 h, actuació 
dels Gegants i les Gitanes de Ripollet a la plaça de Pere Quart. A les 14.30 h, 
dinar de germanor. 
Organitza: Parròquia de Sant Esteve.

20
Diumenge

taller de MateMàtIques aMb el MètOde kuMOn
n 17.30 h. biblioteca Municipal
Descobrir l’encant de les matemàtiques a través del joc. Adreçat a nens i nenes 
de 6 a 12 anys. A càrrec del Centre Kumon Ripollet. A la Sala Infantil. Cal ins·
cripció prèvia.
Organitza: Kumon Ripollet.

esPectacle. LA màgIA dEL 
mAg LArI
n 21 h. teatre audItOrI
Molt més que un simple espectacle de 
màgia. Música i sobretot molt d’humor 
són els principals ingredients d’aquest 
nou show del Mag Lari, per a tots els 
públics, on petits i grans gaudiran d’una 
enginyosa i a l’hora divertida posada en 
escena. Organitza: Associació d’Especta-
dors del Teatre del Mercat Vell.

18
Divendres
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acte d’hOMenatge a dOMènec tOrras
n 18 h. teatre audItOrI del Mercat vell
Acte d’homenatge a Domènec Torras, ripolletenc il·
lustre que va treballar per a la dinamització cultural de 
Ripollet fins a la transició. Recollida d’entrades al Centre 
Cultural. Organitza: Ajuntament de Ripollet i Associació 
d’Amics de Domènec Torras.

dOnacIó de sang
n 9.30 h. centre cultural
Fins a les 13.30 h. Recollida de sang per al Banc de Sang i Teixits.
Organitza: Banc de Sang i Teixits.

agenda de tardOr de la casa na-
tura. l’hOrt POrtàtIl
n 11.30 h. casa natura
Durant l’activitat es plantaran, al parc dels 
Pinetons, algunes espècies hortícoles en una 
estructura que servirà per emportar·se un petit 
hort urbà a casa. Activitat per participar en famí·
lia, per a totes les edats. Gratuïta. A càrrec de 
l’Agrupació Ripollet Natura. Cal inscripció prèvia. 
Places limitades. Organitza: Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Col·labora: Regidoria de Medi Ambient i Casa Natura.

nIts de MúsIca. ...dE cIèncIES o dE LLEtrES?
n 20 h. centre cultural
Amb Ángel Esteve i Rafael López. Aquest acte comptarà amb la col·laboració de 
l’Agrupació Ripollet Natura.
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.25

Divendres

hOra del cOnte en anglès. cAvEmEn
n 11.30 h. biblioteca Municipal
Storytime amb Cavemen, a càrrec d’Anaïs de Kids&Us School. Per a infants de 3 
a 5 anys. A la Sala Infantil de la Biblioteca. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ripollet-MT Idiomes.26

Dissabte

20
Diumenge
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3a trObada de cOrals
n 17.30 h. teatre auditori
Amb l’actuació de corals de Badalona, Cerdanyola del Vallès i Caldes de Mont·
bui, així com de la Societat Coral el Vallès i la Coral del Casal d’Avis de Ripollet. 
Espectacle gratuït.
Organitza: Coral de 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.

26
Dissabte

vII caMInada rIPOllet-tIbI-
dabO-rIPOllet
n ripollet-tibidabo (24,8 km)
Tradicional caminada entre Ripollet i el 
Tibidabo, que consta de 24,8 km.
Concertar hora de sortida al Centre 
Cultural. Més informació a <www.
centreexcursioinistaripollet.com> 
Organitza: Centre Excursionista Ripollet.

Juga aMb la hIstòrIa. bruI-
Xes a l’edat MItJana 
n 12 h. cIP Molí d’en rata
A tocar de la diada de Tots Sants, el 
taller estarà centrat en les bruixes. 
Des de l’antiguitat fins a finals de l’Edat 
Mitjana, tothom acceptava la màgia 
com una cosa real. En aquest taller, 
els participants aprendran com eren 
realment les bruixes de l’Edat Mitjana i 
quins ritus practicaven. També hi haurà 
sessió pràctica de bruixeria. Preu: 4 

euros a partir de 5 anys i 1,5 euros per a menors de 5 anys.
Organitza: Àrea de Patrimoni del PMC.

27
Diumenge

club de lectura. LA voz dormIdA
n 19 h. biblioteca Municipal
Tertúlia literària sobre aquesta La Voz Dormi-
da, de Dulce Chacón, moderada per Fanny 
Arambilet. Es tracta d’una novel·la històrica, 
estructurada en tres parts i que es desenvolupa 
durant la postguerra civil espanyola, entre la 
presó madrilenya de Las Ventas i una petita 
pensió del carrer Atocha. 
El llibre explica la història des de l’any 1939 fins 
al 1963. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

31
Dijous
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Altres activitats
n TALLERS DEL CASAL D’AVIS DE RIPOLLET

Taller de memòria
Inclòs en el programa de la Gent Activa. Taller amb 
caràcter preventiu, amb exercicis 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. 
Els dilluns des del 14 d’octubre fins al 2 de desembre 
d’11 a 12 h.
Els dimarts, des del 15 d’octubre fins al 17 de desembre, 
en un primer torn de 10 a 11 h i segon torn d’11 a 12 h.

Taller de vida i positivitat
Inclòs en el programa de la Gent Activa. Taller orientat a 
aprendre a valorar les petites coses i la vida en general.
Els dimecres, des del 16 d’octubre fins al 4 de desembre 
d’11 a 12 h.
Els tallers es faran al Casal d’Avis.
Organitza: Regidoria de Serveis Socials.

n OFERTA DE CURSOS DE FORMACIÓ PER ESTUDIANTS DE LA UAB I ATURATS A 
CÀRREC DE LA CREU ROJA

Curs de primers auxilis
Del 14 d’octubre al 11 de novembre, de dilluns a dijous de 18 a 21 h. Per a majors de 16 
anys. Preu: 221,45 euros. Amb descompte per a socis de la Creu Roja, voluntaris, aturats i 
alumnes de la UAB, 177,16 euros. Obtenció de 3 crèdits de la UAB.

Curs de primers auxilis i desfibrilació automàtica
Del 14 d’octubre al 14 de novembre. De dilluns a dijous de 18 a 21 h. Per a majors de 18 
anys. Preu: 327,29 euros. Amb descompte per a socis de la Creu Roja, voluntaris, aturats i 
alumnes de la UAB, 255euros. Obtenció de 4 crèdits de la UAB.

Curs de desfibrilació automàtica
Dissabte 26 d’octubre. De 9 a 14 i de 15 a 20 h. Per a majors de 16 anys. Preu: 78 euros. 
Dijous 14 de novembre. De 18 a 21 h. Per a majors de 18 anys. Preu 78 euros.

El pagament del curs es realitza per transferència bancària a Creu Roja al número de compte: 
2013.0639.68.0200063545. Per formalitzar la matrícula s’han de presentar el document de 
pagament a la seu de Creu Roja on a més s’omplirà el full d’inscripció.

Més informació:
Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada
Avda. de la Creu Roja, 25·29
08290 Cerdanyola del Vallès. Tel: 93 691.61.61. Mail: rosario.cerdanyola@creuroja.org.
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centre cultural

n sala 1

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

exposició la Placeta
Del 15 d’octubre al 2 de novembre
Organitza:Patronat Municipal de Cultura

n sala d’art

exposició v Marató fotogràfica festa Major 2013
Fins al 12 d’octubre
Recull de les fotografies realitzades durant la Festa Major 2013 pels membres de l’entitat Acció Foto·
gràfica Ripollet. Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

11 de setembre de 2012: diada històrica
Del 15 d’octubre al 2 de novembre de 2013
L’exposició mostra un recull de fotografies de la històrica diada de l’11 de setembre de 2012, de l’ambient 
festiu i reivindicatiu que es va viure pels carrers de Barcelona des del punt de vista particular de cadas·
cun dels 21 fotografs de l’Afocer que hi van assistir. Organitza: Agrupació Foto-Cine Cerdanyola 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 tem·
pesta va causar el desbordament dels rius, rieres i rambles a gran part del Vallès Occidental. 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
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

Passió per l’Acció
De l’1 al 31 d’octubre.
Fotografies d’Acció Fotogràfica Ripollet a través de les quals 
es podrà veure l’evolució dels membres de l’entitat des de 
2009 fins a l’actualitat. L’objectiu és ºmostrar al públic el 
seu talent. A la sala d’audiovisuals.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

casa natura

6è Instants de natura
Fins al 21 d’octubre.
Exposició de les fotografies presentades al 6è Concurs 
Biennal de Fotografia de Natura. 
Inclòs en l’Agenda de Tardor de la Casa 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.



agendaoctubre’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. 

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
93 586 58 56

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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