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dia de la discapacitat
n 9 h. davant del centre cultural
Amb tallers, tamborinada i carpa informativa.
Organitza: Apadir.

cinema infantil: epic, el món secret 3d
n 12 h. cinemes el punt de cerdanyola del Vallès
Iniciativa sorgida a partir del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oc-
cidental 3 en col·laboració amb els Cinemes El Punt de Cerdanyola del Vallès. 
Preu: 4 euros. Organitza: CNL.

espectacle infantil: el viatge 
del senyor nagata
n 18 h. teatre auditori del mercat 
Vell
El Sr. Nagata és un autèntic conta-contes 
japonès que recorre els barris de Tòquio 
per explicar contes a la mainada. Per a nens 
i nenes a partir de 4 anys. Preu: 5 euros 
(consulteu descomptes). Organitza: Patronat 
Municipal de Cultura.

ball per a la gent gran
n 18 h. casal d’avis
Ball organitzat pel Casal d’Avis tots els diumenges de 18 a 20 h. Preu: 2,50 euros.
Organitza: Casal d’Avis de Ripollet.

Publicitat

1
Diumenge

taula diVulgatiVa pel dia mundial de la sida
n 16 h. seu de creu roja cerdanyola-ripollet-montcada
Taula divulgativa amb informació sobre prevenció amb motiu de la celebració del 
Dia Mundial de la Sida. A l’avinguda de la Creu Roja, 25 de Cerdanyola del Vallès.
Organitza: Assemblea Comarcal de la Creu Roja de Cerdanyola-Ripollet-Montcada.

sessió de cinema gent actiVa
n 17.30 h. centre cultural
Sessió de cinema inclòs en el programa de la Gent Activa. Passi de la pel·lícula ¿Y 
si vivimos todos juntos? Organitza: Regidoria de Serveis Socials.

2
Dilluns
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quinto dels diables de ripollet
n 21 h. Kftí del casal de Joves
El quinto, també anomenat segons la zona quina, plena 
o loteria vella, és un joc típic de les dates nadalenques 
que es juga a diversos llocs del Vallès, de l’Empordà, 
de la Cerdanya. La seva mecànica és semblant a la 
del bingo.
Organitza: Diables 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.

encesa de l’enllumenat públic nadalenc
n 18 h. davant del centre cultural
Una seixantena de garlandes transversals i onze verticals s’encenen per celebrar 
el Nadal a Ripollet. Organitza: Ajuntament de Ripollet.

10
Dimarts cafè literari: ves on et porti el cor

n 15.30 h. centre cultural
Tertúlia literària sobre aquesta obra de Susanna Tamaro 
que tracta sobre una àvia que fa uns mesos s’ha separat de 
la seva néta. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

3
Dimarts

7
Dissabte

inici de la campanya ‘aquest nadal 
pesca un bon regal’
n comerços de ripollet
Els ripolletencs que comprin als comerços associats 
a la UBR obtindran una butlleta que hauran d’omplir 
i dipositar a les urnes dels mateixos comerços o del 
Centre Cultural. Entre tots els participants el dia 12 
de gener es farà el sorteig dels premis en un acte al 
Teatre Auditori del Mercat Vell a les 12 h. Es repar-
tiran 5.500 euros en 5 premis de 3.000, 1.000, 750, 
500 i 250 euros. 
Organitza: Unió de Botiguers de Ripollet.

quinto dels diables de ripollet
n 18 h. Kftí del casal de Joves
Organitza: Diables de Ripollet.

ball per a la gent gran
n 18 h. casal d’avis
Ball organitzat pel Casal d’Avis tots els diumenges de 18 a 20 h. Preu: 2,50 euros.
Organitza: Casal d’Avis de Ripollet.

8
Diumenge
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senderisme: etapa 7 del gr5 
n sant miquel del fai - aiguafreda
Concertar hora de sortida al Centre Cultural. 
Organitza: Centre Excursionista Ripollet.

trobades amb l’art
n sortida al Jaciment del born de barcelona
Es tracta d’un espai arqueològic excepcional. És únic a Europa per les seves grans  
dimensions i l’òptim estat de conservació. Concertar hora i lloc de trobada al 
Centre Cultural. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

fase local de natació escolar
n 10 h. poliesportiu municipal
Participaran els alumnes de l’Escola de Natació Municipal i tots aquells alumnes 
de les escoles de Ripollet que ho vulguin. La competició començarà a les 10 h i 
es nedaran els estils de papallona, esquena, braça i lliure. La classificació d’aques-
ta competició servirà per determinar la inscripció a la posterior lliga comarcal.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports.

Venda de manualitats
n durant el dia al davant del centre cultural
Venda de les manualitats elaborades pels alumnes de l’Institut Lluís Companys. 
En el marc del projecte educatiu LC-Solidaritat.
Organitza: LC-Solidaritat i AMPA Lluís Companys.

Publicitat

AE

13
Divendres dansa. cesc gelabert v.o.+

n 21 h. teatre auditori del mercat Vell
Premi Butaca 2012 al millor espectacle de dansa. 
Gelabert ofereix una retrospectiva de futur i pre-
senta el seu darrer espectacle que inclou l’estrena 
de tres solos i la interpretació de peces antigues 
revisades per a aquesta ocasió. Preu: 16 euros. 
Amb vestuari de Lydia Azzopardi i música original 
de Borja Ramos.Organitza: Associació d’Espectadors 
del Teatre del Mercat Vell.

14
Dissabte
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nou període de matrícula per als cursos de català
n 10 h. centre cultural
Nou torn de matrícula per a antics alumnes dels cursos de català. A l’Oficina de 
Català de Ripollet, de 10 a 13 i de 16.30 a 19.30 h. Més informació al telèfon 93 
586 45 73 o a ripollet@cpnl.cat.
Organitza: CNL del Vallès Occidental 3.

cinema: noel
n 19 h. centre cultural
Noel és una pel·lícula del 2004 dirigida per Chazz Pal-
minteri i protagonitzada per Susan Sarandon, Penélope 
Cruz, Paul Walker, Alan Arkin, Sunjata Daniel i Robin 
Williams. La película gira entorn a la vida de cinc per-
sonatges que es van creuant en situacions inesperades 
la vigilia de Nadal a la ciutat de Nova York. El perso-
natge central (Sarandon) és una publicista que intenta 
afrontar la malaltia de la seva mare, malalta d’alzheimer 
i ingressada en un hospital.
Organitza: Grup de Dones per la Igualtat

17
Dimarts

18
Dimecres

quinto dels diables de ripollet
n 21 h. Kftí del casal de Joves
El quinto, també anomenat segons la zona quina, 
plena o loteria vella, és un joc típic de les dates 
nadalenques que es juga a diversos llocs del Vallès, 
de l’Empordà, de la Cerdanya. La seva mecànica 
és semblant a la del bingo.
Organitza: Diables 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.

14
Dissabte

lectura del poema de nadal de J.m.sagarra
n 18 h. església de sant esteve de ripollet
Lectura del Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra a 
càrrec dels membres del grup Amics del Teatre.
Organitza: Amics del Teatre.

quinto dels diables de ripollet
n 18 h. Kftí del casal de Joves
Organitza: Diables de Ripollet.

ball per a la gent gran
n 18 h. casal d’avis
Ball organitzat pel Casal d’Avis tots els diumenges de 18 a 20 h. Preu: 2,50 euros.
Organitza: Casal d’Avis de Ripollet.

15
Diumenge
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nou període de matrícula per als cursos de català
n 10 h. centre cultural
Nou torn de matrícula per a antics alumnes dels cursos de català. A l’Oficina de 
Català de Ripollet, de 10 a 13 i de 16.30 a 19.30 h. Més informació al telèfon 93 
586 45 73 o a ripollet@cpnl.cat.
Organitza: CNL del Vallès Occidental 3.

caga tió a l’institut lluis 
companys
n 17 h. a l’institut lluís companys
Obert a tots els nens i nenes de Ripollet. 
Durant el matí, a partir de les 10 h, es farà 
una recollida de joguines per tal de poder 
dur a terme el Caga Tió. També caldrar fer 
un donatiu d’1 euro que serà l’aportació a 
La Marató de 2013, dedicada a les malalties 
neurodegeneratives.

Publicitat

recollida solidària d’aliments
n 10 h. mercat municipal
Recollida solidària d’aliments durant tot el dia.
Organitza: Creu Roja. Col·labora: Ajuntament de Ripollet i Col·legi Sant Gabriel.

música. concert de nadal
n 21 h. teatre auditori del 
mercat Vell
Amb la Banda de Música de l’Agru-
pació Musical de Cerdanyola del 
Vallès, formada per 60 músics i 
la seva pròpia coral. La il·lusió, 
l’empenta són aspectes principals 
d’aquesta formació jove amb molt 
de futur.S’oferirà un repertori de 
peces nadalenques. Direcció:Gerard 
Pastor. Preu: 16 euros 
Organitza: Associació d’Espectadors 
del Teatre del Mercat Vell.

20
Divendres

19
Dijous

AE
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concert benèfic de nadal
n 18 h.teatre auditori del mercat Vell
Concert de Nadal en benefici d’Apadir. Venda d’entrades a la secretaria de l’Es-
cola de Música del 2 al 5 de desembre de 18 a 19 h. Preu de l’entrada: 5 euros.
Organitza: Escola de Música de Ripollet.

quinto dels diables de ripollet
n 21 h. Kftí del casal de Joves
El quinto, també anomenat segons la zona quina, plena o loteria vella, és un 
joc típic de les dates nadalenques. La seva mecànica és semblant a la del bingo.
Organitza: Diables 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.

21
Dissabte

caga tió de l’esplai l’estel
n 11.30 h. plaça del molí
Amb un grup d’animació infantil. El Caga Tió comen-
çarà a les 12.30 h. Organitza: Centre d’Esplai L’Estel. 
Col·labora: Regidoria de Joventut i Ciutadania.

concert de nadal
n 18 h. teatre auditori del mercat Vell
A càrrec de la Societat Coral El Vallès. Preu de l’entrada: 3 euros general i 2 
euros per als socis.
Organitza: Societat Coral El Vallès.

quinto dels diables de ripollet
n 18 h. Kftí del casal de Joves
El quinto, també anomenat segons la zona quina, plena o loteria vella, és un joc 
típic de les dates nadalenques.
Organitza: Diables de Ripollet.

ball per a la gent gran
n 18 h. casal d’avis
Ball organitzat pel Casal d’Avis tots els diumenges de 18 a 20 h. Preu: 2,50 euros.
Organitza: Casal d’Avis de Ripollet.

22
Diumenge

inauguració de la 34ena exposi-
ció de pessebres.
n 0 h. carrer dels afores, 14
La inauguració coincideix amb la sortida de la 
tradicional Missa del Gall. Hi haurà cantada de 
nadales i xocolatada per a tots els assistents. 
L’exposició es podrà veure fins al 2 de febrer. A 
la seu de l’Agrupació, al carrer dels Afores, 14.
Organitza: Agrupació Pessebristes de Ripollet.

24
Dimarts
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quinto dels diables de ripollet
n 21 h. Kftí del casal de Joves
El quinto, també anomenat segons la zona quina, plena o loteria vella, és un joc 
típic de les dates nadalenques que es juga a diversos llocs del Vallès, de l’Empordà, 
de la Cerdanya. La seva mecànica és semblant a la del bingo.
Organitza: Diables de Ripollet.

25
Dimecres

quinto dels diables de ripollet
n 18 h. Kftí del casal de Joves
Organitza: Diables de Ripollet.

teatre. tarzán el musical
n 19.30 h. centre parroquial
Adaptació del clàssic musical a càrrec d’Amics del Teatre. Dirigida per Iris Alarcón.
Organitza: Amics del Teatre.

26
Dijous

nits de música. nadal: poesies i melodies
n 20:15 h. seu de l’agrupació pessebristes de 
ripollet.
Amb la col·laboració en aquesta sessió de la Comissió d’Amics 
de Domènec Torras, aquesta sessió estarà dedicada a les 
poesies i melodies de Nadal.
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

27
Divendres

entrega de premis del concurs reacció ripollet 2013
n 12 h. centre cultural
Organitza: Acció Fotogràfica 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.

28
Dissabte

recollida de cartes dels reis mags d'orient
n 11.30 h. plaça de pere quart
Recollida de cartes de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Fins a les 14 h. En 
cas de pluja, es farà a l’Escola Anselm Clavé.
Organitza: Ripollet Costums i Tradicions.29

Diumenge

campanya ‘una Joguina, una il·lusió’
n 10 h. plaça de pere quart
Campanya de recollida de joguines lúdiques, educatives i no agressives ni sexistes, 
destinades a infants i joves. Recollida en horari de 10 1 13 h els dies 30 i 31 de de-
sembre. Organitzada per Creu Roja amb la col·laboració del Kftí del Casal de Joves.
Organitza: Creu Roja. Col·labora: Kftí del Casal de Joves.

30
Dilluns
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n TALLER DE CUINA D’HIVERN AL CENTRE CULTURAL
Taller de cuina d’iniciació on els assistents aprendran a elaborar plats amb productes de 
temporada. Inici al mes de gener. Preus: Matrícula i rebut mensual de 31,80 euros. Tallers d’un 
mes: 35,40 euros. Tallers de dos mesos: 70,80 euros 

Més informació: Centre Cultural
Rambla de Sant Jordi, 2-4 de Ripollet. Tel: 93 504 60 25.

n CREU ROJA
Campanya ‘A l’hivern tampoc ens oblidem de tu’
Recollida d’abrics, jaquetes i mantes. Horari de recollida de 9 a 15 
i de 16 a 19 h. A l’avinguda de la Creu Roja, 25. 

Monogràfic d’intervenció educativa amb persones amb dis-
capacitat intel·lectual
Del 2 al 5 de desembre de 18 a 20.30 h. Gratuït per a voluntaris i 
socis. Persones externes, 20 euros.

Més informació: Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada
Avda. de la Creu Roja, 25-29. Cerdanyola del Vallès. Tel: 93 691 61 
61. Mail: rosario.cerdanyola@creuroja.org.

n 39È CONCURS DE PESSEBRES
Inscripcions fins al 26 de desembre a la seu de l’Agrupació Pesse-
bristes de Ripollet, al carrer dels Afores, 14, al Mercat Municipal 
o al Centre Cultural. El jurat visitarà els pessebres els dies 27 i 28 
de desembre. El lliurament de premis tindrà lloc el 2 de febrer de 
2014 al Centre Cultural. Organitza: Agrupació Pessebristes de Ripollet.

n PESSEBRE GEGANT
Al Mercat Municipal, es podrà visitar fins al 12 de gener. Organitza: Agrupació Pessebristes de Ripollet.

n CAMPANYA DE NADAL DE LA UBR. 
‘AQUEST NADAL PESCA UN BON REGAL’
Els ripolletencs que comprin als comerços associats a la 
UBR obtindran una butlleta que hauran d’omplir i dipositar 
a les urnes dels mateixos comerços o del Centre Cultural. 
Entre tots els participants el dia 12 de gener es farà el sorteig 
dels premis en un acte al Teatre Auditori del Mercat Vell a les 
12 h. Es repartiran 5.500 euros en 5 premis de 3.000, 1.000, 
750, 500 i 250 euros. Durant el sorteig, també es repartiran 
entre els assistents 3 premis de 40, 50 i 60 Ripoeuros, que 
serveixen per comprar als establiments associats a la UBR
Organitza: Unió de Botiguers de Ripollet.

Altres activitats
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centre cultural

n sala 1

exposició d’aurèlia muñoz. Recerques infinites. 
Fibres, textures i espai
Fins al 6 de gener de 2014
Inauguració: 11de novembre a les 19.30 h.
Primera exposició antològica d’Aurèlia Muñoz, una de les 
figures essencials de l’art tèxtil contemporani català. Dins 
dels moviments de renovació de l’art tèxtil la figura d’Aurèlia 
Muñoz  (Barcelona, 1926-2011) destaca per la seva origina-
litat en el tractament de tècniques, fibres, tot inserint obres 
d’art tèxtil a l’espai. La seva obra és un referent per a joves 
artistes que estan trobant aquesta fórmula de retorn al “fet 
a mà” aplicat a un projecte creatiu, així com un bon exemple 
de les possibilitats que tècniques com el brodat o el macramé 
poden esdevenir motors d’expressió per obres de primera línia internacional. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura. Produeix: Àrea de Coneixement i noves tecnologies de la Dipu-
tació de Barcelona.

n sala d’art

exposició Interpretant la llum. Quatre Mirades
Fins al 7 de gener de 2014
Obra gràfica de Basi Mateo, Ingrid García-Moya, Josep Delgado i 
Pepe Madrid. Aquests quatre artistes, cadascú amb la seva particu-
lar visió de la pintura, posen en comú una proposta en què la llum 
i el color, juntament amb el dibuix, són els protagonistes principals. 
El resultat és una mostra diversa i al mateix temps coherent i 
carregada de matissos, brillant i atractiva per l’espectador, tal i 
com ha quedat acreditat recentment a Roma, Marrakech o París.
Organitza:Patronat Municipal de Cultura. Col·labora: Diputació de 
Barcelona

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.

Exposicions
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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 mi manera
Del 2 de desembre al 2 de gener.
Exposició de gots de vidre pintats a mà. A càrrec d’Elena 
Alfonso. A la Sala General de la Biblioteca.Organitza: Pa-
tronat Municipal de Cultura.

pessebre
Del 9 de desembre al 10 de gener
A càrrec de l’Agrupació Pessebristes de Ripollet. A la Sala 
General de la Biblioteca.
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.
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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

D

AE
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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 
93 504 60 28
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


