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Horaris d’estiu 2014

 OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA I REGISTRE
De l’1 de juliol al 31 d’agost, atenció al públic de dilluns a divendres de 8 a 14 h. Dissabtes 
tancat.
 
 CENTRE CULTURAL 
Tancat per vacances del 26 de juliol al 24 d’agost (ambdòs inclosos)
 
 Atenció al públic: De l’1 de juliol al 13 de setembre, de dilluns a divendres,
 de 9 a 14 h i de 17 a 21 h. Dissabtes i diumenges horari habitual.
 
 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.

 BIBLIOTECA
Tancat per obres de remodelació fins al 24 d'agost.

 CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI. CIP MOLÍ D’EN RATA
Tancat per vacances del 26 de juliol al 24 d’agost.
Del 25 de juny al 14 de setembre, dimarts i dimecres, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20 hores.
La resta de dies tancat.

 TEATRE AUDITORI: 
Tancat per vacances: del 26 de juliol al 24 d’agost.
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TERTÚLIA. ‘75 ANYS DEL FINAL DE 
LA GUERRA’
 19 h. Sala d’Actes del Centre Cul-
tural
Tertúlia amb David Fontanals, autor de Les 
cares de la guerra. Testimonis de la Guerra 
Civil i la repressió a Ripollet, editat per EMA 
Publicacions; Josep Lluís Negreira, autor de 
Del somni republicà a la barbàrie franquista. 
Cerdanyola del Vallès (1936-1952), editat per 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la 
UAB; Ricard Ramos i Josep Bacardit, autors de 940 dies. La Guerra Civil a Montcada, 
editat per la Fundació Montcada i Vicenç Relats, director de la revista Vallesos, que 
ha dedicat el darrer número als 75 anys del final de la Guerra Civil.
Organitza: EMA Publicacions.

EXHIBICIÓ LINE DANCE
 19.30 h. Pati del Centre Cultural
Exhibició de ball en línia a càrrec de l’Associ-
ació Line Dance Palau Ausit. 
Organitza: Ass. Line Dance Palau Ausit.

2
Dimecres

ESPECIAL NITS DE MÚSICA
  21.30 h. Jardí romàntic de 
la Casa Padró
Sessió especial de les Nits de Música, 
coordinades per Rafael López i Ángel 
Esteve. Amb el grup Lofoten, format 
per dos violoncelistes, en directe. 
Serà al jardí romàntic de la Casa Pa-
dró, un espai amb encant de Ripollet 
situat al carrer del Dr. Figarola, s/n. 
L’acte tanca la temporada d’aquesta 
activitat. 
Organitza: Associació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell. 

3
Dijous
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CONCERT DE MATEÓLIKA
 19 h. Pati del Centre Cultural
En commemoració del Dia Internacional per a 
l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, intersexual 
i de persones trans. Batucada a càrrec de No 
m’atabalis i concert amb Mateólika, cantautor 
de rumba i rock and roll.
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat.

CICLE DE CURTS. GUANYADORS DELS CURTS EXPRESS
 22 h. Pati del Centre Cultural
Curs bàsic de com fer un curt. Gratuït. Per inscriure’s, enviar un correu a joven-
tut@ripollet.cat.
Organitza: Regidoria de Joventut i Ciutadania.

SARDANES A LA FRESCA
 22 h. Plaça de Joan Abad
Amb la participació de la Cobla de Sabadell, ballada de sardanes organitzada per 
l’entitat sardanista ripolletenca. Obert a tothom.
Organitza: Ripollet Sardanista.

5
Dissabte SENDERISME. ETAPA 4 DEL GR-107

  Mérens les Vals-Porta (21,5 km)
Cal concertar hora de sortida al Centre Cul-
tural. Més informació a <www.centreexcursio-
nistaripollet.com>
Organitza: Centre Excursionista Ripollet.

TALLER DE PHOTOSHOP
 9 h. Centre Cultural
Taller de photoshop on es treballaran els conceptes de fantasia i retoc. Amb 

tècniques avançades explicades pas a pas. 
S’entregarà certificat d’assistència. Horari: 
de 9 a 14 i de 16 a 20 h.
Preu: 35 euros per als socis i 60 euros per als 
que no ho siguin. 
Cal inscripció a acciofotografica@gmail.com. 
Places limitades.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

4
Divendres

6
Diumenge REPRESENTACIÓ DE LA CARETA TEATRE

 18 h. Teatre Auditori del Mercat Vell
Final de curs del grup teatral amb la representació dels 
grups juvenils de La Careta Teatre, amb Willkommen 
Cabaret i Al son del jazz.
Organitza: La Careta Teatre.
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Dijous

XVI CERTAMEN DE CURTMETRATGES DE RIPOLLET

Visionat dels finalistes els dies 10, 11 i 12 de 
juliol a les 22 h al Pati del Centre Cultural

El dia 19 de juliol, a les 22 h, es farà públic el vere-
dicte i s’entregaran els premis. 
El 1er classificat s’emportarà 600 euros i trofeu, el 
segon 300 euros i trofeu, el 3er 150 euros i trofeu i el 
4art accèssit de l’organització i trofeu.
En total, enguany s’han presentat 150 participants, 
amb obres que no excedeixen els 20 minuts i que han 
estat entregades en format DVD.
Organitza: Regidoria de Joventut i Ciutadania

FESTES DEL BARRI DE SANT 
ANDREU
  9 h. Parc Norbert Fusté
Matí: 9 h Melé de petanca. 9.30 h Trabu-
caires de Ripollet i 4rt Torneig d’escacs. 
10 h. Casa de Aragón. 11 h. Concurs 
infantil de dibuix. 12.30 h Lliurament 
de premis. A la tarda: 20 h Actuació del 
Cuadro Andaluz de Ripollet. 20.30 h 
Grups de Zumba i Salsa V2. 21 h Grup 
de ball d’aficionats Passos. 21.30 h Grup 
Conpares 23 h Revetlla amb el duo AL@MA.
Organitza: Associació de Veïns de Sant Andreu

12
Dissabte

13
Diumenge MULLA’T PER L’ESCLEROSI 

MÚLTIPLE
 10.30 h. Poliesportiu Mu-
nicipal
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 i clubs nàutics. Es pot participar a 
la piscina del Poliesportiu Municipal fins a les 19.30 h. Hi haurà un stand a l’entrada 
per comprar merchandising del Mulla’t.
Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple.
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FESTIVAL DE DANSES FOLCLÒRIQUES
 9.30 h. Centre Cultural
Amb la participació d’un grup de dansa de 
Colombia i l’actuació de l’Esbart Dansaire de 
Sant Cugat.
Organitza: CRAC

14
Dilluns DONACIÓ DE SANG

 9.30 h. Centre Cultural
Donació de sang en horari de 9.30 a 13.30 i de 17 a 20.30 h.
Organitza: Banc de Sang i Teixits

EL JOC DE L’ASSASSÍ
 10 h. Torre de Can Mingrat
El joc consisteix en ser l’últim supervivent del joc de rol. 
S’iniciarà el 14 de juliol i acabarà amb l’entrega 
de premis el 19 de setembre. Hi haurà premi 
per al jugador que elimini més participants, per 
al que quedi com a únic supervivent i per a la millor 
mort documentada. El joc està orientat per ser jugat 
a Ripollet. Les inscripcions s’iniciaran el dimarts 1 de 
juliol i finalitzaran el dissabte 5 de juliol. Els interessats 
s’han de dirigir a la Torre de Can Mingrat, al carrer de Tamarit, 80, de dimarts 
a dijous de 18 a 20 h i el dissabte de 12 a 14 h. Divendres no hi haurà inscrip-
cions. Per inscriure’s cal viure a Ripollet, o fer-hi vida, tenir mínim 16 anys, 
omplir la fitxa d’inscripció a Can Mingrat i portar una fotografia de carnet 
actual. En el cas dels menors d’edat, cal autorització signada dels pares o 
tutors, que s’entregarà amb la fitza d’inscripció. Preu: 1 euro.
Trobareu les bases detallades a <http://jocassassiripollet.wordpress.com>.
Organitza: Centre d’Esplai L’Estel. Col·labora: Regidoria de Joventut i Ciutadania

8ENS PREMIS INFOSPORT
 20 h. Centre Cultural
Lliurament de 40 trofeus als millors esportistes de la temporada. Presentat per 
l’equip del programa Infosport de Ripollet Ràdio.
Organitza: Regidoria de Comunicació.

19
Dissabte VII CONCURS DE CURTMETRATGES EXPRESS

 9.30 h. Centre Cultural
Les persones que vulguin participar, s’hauran d’adreçar el mateix dia, a les 9.30 
hores, al Casal de Joves i rebran 3 consignes: un objecte, una temàtica i una frase 
per fer el curt i entregar-lo abans de les 19 hores. El mateix dia 19 de juliol, a 
partir de les 22 hores es realitzarà el visionat, es farà públic el veredicte i tindrà 
lloc l’entrega de premis del concurs. També s’entregaran els premis del XVI 
Certamen de Curtmetratges de Ripollet.
Organitza: Regidoria de Joventut i Ciutadania

13
Diumenge

El joc consisteix en ser l’últim supervivent del joc de rol. 

per al jugador que elimini més participants, per 
al que quedi com a únic supervivent i per a la millor 
mort documentada. El joc està orientat per ser jugat 
a Ripollet. Les inscripcions s’iniciaran el dimarts 1 de 
juliol i finalitzaran el dissabte 5 de juliol. Els interessats 
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ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA 

 TALLER DE GINTÒNICS
Diumenge, 31 d’agost, a les 12 hores, al Centre d’Interpretació 
del Patrimoni
Places limitades. Inscripcions prèvies a molidenrata@ripollet.cat o 
trucant al 93 594 60 57.
Organitza: Àrea de Patrimoni del Patronat Municipal de Cultura.

 VISITES GUIADES
MOLÍ D’EN RATA
Diumenge, 31 d’agost, a les 10 hores i dilluns, 1 de setembre, 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 1 de setembre, 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 Municipal de Cultura.

 BÀSQUET AL CARRER 3X3
Dissabte, 30 d’agost, a les 10 hores, a la rambla de 
Sant Esteve. 
Inscripcions al Centre Cultural, fins el 25 de juliol i del 25 al 
28 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: Bàsquet Sant Gabriel i Bàsquet 
Ripollet. Col·labora: PMC i PAME.

 36a CURSA POPULAR DE FESTA MAJOR
Diumenge, 31 d’agost, a les 9 hores, sortida del Pavelló Joan Creus.
Inscripcions<www.pame-ripollet.org>. Organitza: PAME. Col·labora: RUA.

 5è TORNEIG DE PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS FESTA MAJOR VILA DE RIPOLLET
Diumenge, 31 d’agost, a les 17 hores, davant del Centre Cultural
Inscripcions a escacsripollet@gmail.com i fins al mateix dia a les 16.45 h. Preu: 3 euros
Organitza: Club d’Escacs Ripollet.

 8a BAIXADA DE CARRETONS
Dissabte, 30 d’agost, a les 11.30 hores.
Inscripcions fins al 29 d’agost a www.baixadadecarretons.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 2014
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 CURSOS DE CREU ROJA
Curs d’Assistència Sanitària Immediata. 
Del 7 al 22 de juliol. 
L’objectiu general del curs és capacitar els alumnes i participants per donar una primera assistència 
en cas d’emergència. Durant el curs, els alumnes adquiriran els coneixements per saber aplicar 

els protocols d’actuació en aquests casos, identificar i resoldre 
una situació d’urgència vital, aprendre mesures de prevenció 
i saber com practicar els primers auxilis en qualsevol situació.
Té una durada de 50 hores. Preu: 221,45 euros. Descomptes 
per a aturats, socis i voluntaris de Creu Roja i alumnes de la 
UAB. Més informació a: rosario.zamora@creuroja.org o al 
telèfon 93 691 61 61.
Organitza: Creu Roja Cerdanyola-Ripollet Montcada.

 EL JOC DE L’ASSASSÍ. SOBREVIU A L’ATAC DE LA PASTANAGA
El joc consisteix en ser l’últim supervivent. S’iniciarà el 14 de juliol i acabarà amb l’entrega de 
premis el 19 de setembre. Hi haurà premi per al jugador que elimini més participants, per al 
que quedi com a únic supervivent i per a la millor mort documentada. El joc està orientat 
per ser jugat a Ripollet. Les inscripcions s’iniciaran el dimarts 1 de 
juliol i finalitzaran el dissabte 5 de juliol. Els interessats s’han de 
dirigir a la Torre de Can Mingrat, al carrer de Tamarit, 80, de 
dimarts a dijous de 18 a 20 h i el dissabte de 12 a 14 h. 
Divendres no hi haurà inscripcions. 
Per inscriure’s cal viure a Ripollet, o fer-hi vida, tenir mínim 
16 anys, omplir la fitxa d’inscripció a Can Mingrat i portar 
una fotografia de carnet actual. En el cas dels menors d’edat, 
cal autorització signada dels pares o tutors, que s’entregarà amb 
la fitza d’inscripció. Preu: 1 euro. Trobareu les bases detallades a 
<http://jocassassiripollet.wordpress.com>.
Organitza: Centre d’Esplai L’Estel. Col·labora: Regidoria de Joventut i 
Ciutadania

 2ON CURS DE TECNIFICACIÓ DEL CLUB FUTBOL RIPOLLET

El Club Futbol Ripollet ha organitzat del 30 de juny al 4 de juliol i 
dels 7 a l’11a de juliol la 2a edició del Curs de Tecnificació, adreçat a 
jugadors prebenjamins, benjamins, alevins. infantils i cadets (nascuts 
entre 1998 i 2007).
L’objectiu és perfeccionar les habilitats tècniques individuals i ampliar 
els recursos tècnics dels participants. Dirigit per Enrique Mateo, el 
cos tècnic estarà format per entrenadors nacionals i territorials així 
com per llicenciats en Ciències de l’Esport.
El preu per a una setmana és de 40 euros i per a dues de 65 euros. 
Els jugadors treballaran conducció, tir, passada, control, regat, 
cobertura i entrada i els porters blocatge, prolongació, refús, des-
viament i serveis. 
Organitza: Club Futbol Ripollet.

Altres activitats

Les inscripcions s’iniciaran el dimarts 1 de 
juliol i finalitzaran el dissabte 5 de juliol. Els interessats s’han de 
dirigir a la Torre de Can Mingrat, al carrer de Tamarit, 80, de 
dimarts a dijous de 18 a 20 h i el dissabte de 12 a 14 h. 

una fotografia de carnet actual. En el cas dels menors d’edat, 
cal autorització signada dels pares o tutors, que s’entregarà amb 
la fitza d’inscripció. Preu: 1 euro. Trobareu les bases detallades a 

Organitza: Centre d’Esplai L’Estel. Col·labora: Regidoria de Joventut i 
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CENTRE CULTURAL

 Sala 1

Inspiracions i surrealisme. Dibuixos de 
Miquel Bocanegra
Del 7 al 24 de juliol
Inauguració el dilluns, 7 de juliol, a les 19 h.
La mostra presenta un recorregut per l’obra gràfica 
de l’artista local Miguel Bocanegra. Una extensa 
col·lecció de dibuixos de tècnica mixta, tinta, color 
i llapis que surten de la inspiració i l’admiració de 
l’artista pel surrealisme. 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

 Sala d’Art
Etnopuntillisme de Carlos Utrera
Del 7 al 24 de juliol
Inauguració el dilluns, 7 de juliol, a les 19.30 h.
Obra inspirada en l’art ètnic. Tècnica mixta que combina 
diferents materials com la fusta, la corda, la tela i la pintura.
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. 
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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 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. 

CASA NATURA

La meteorologia, una ciència popular
La mostra dóna a conéixer com es gesten els 
fenòmens meteorològics a l’atmosfera, la història 
dels aparells de mesura i com s’utilitzen i altres 
curiositats sobre el temps.  
Organitza: Regidoria de Medi Ambient i Associació 
Ripollet Natura. 

Fem el nostre espai
Recull de la feina feta dia a dia per les persones que 
formen part d’Aspasur i que col·laboren en tasques de 
millora del nostre entorn. Horari: de dilluns a divendres 
de 10 a 13.30 h.
Organitza: Aspasur. 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

AE

Venda d’entrades

Telèfons d’interès
Aigua 
(avaries)
900 304 070
Ajuntament
93 504 60 00
Ambulàncies  
112
Biblioteca
93 586 42 30
Bombers 
112
CAP I 
93 594 64 20
Casa Natura
670 29 12 77

CAP II
93 594 21 11
CAP Pinetons 
93 594 65 37
CAP Farigola
93 691 95 89
Centre Cultural 
93 504 60 25
CUAP (24 h.)
93 594 22 16
Defensor del 
ciutadà 
93 504 60 28
Deixalleria
93 586 32 03

Emergències
112
Gas 
900 750 750
Jutjat de Pau
93 691 83 04
Llum 
800 760 706
Mossos 
d’Esquadra 
112 (des de fix)
93 592 46 00 (des 
de mòbil)
Neteja i recollida
900 502 273

OAC 
93 504 60 00
Oficina de 
Català
93 586 45 73
Oficina Treball
93 586 34 10
Org.G.Trib.
93 472 91 73
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 
Regidoria de 
Comunicació
93 594 20 48
93 594 21 64 
(Ripollet Ràdio)

Edita: Ajuntament de Ripollet - Comunicació • NIF: P-0817900D • Adreça: Rbla. Sant 
Jordi, 6, 1er 08291 Ripollet (Barcelona) • Telèfons: redacció 93 594 20 48 - participa-
ció Ripollet Ràdio (91.3 FM) 93 594 21 64 • Correu electrònic: pmcom@ripollet.cat 
• Direcció: Toni Miralles • Redacció: Remei Herrera, Laia Prats i Francina Ricart • 
Publicitat: Regidoria de Comunicació. Rambla de Sant Jordi, 6, 1er pis. Telèfon: 93 594 
20 48 • Fotografies: BR i altres • Impressió: Indugraf Offset SA • Exemplars: 5.000 
• Dipòsit legal: B-9.262-2012
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