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2
Dimecres Recollida d’aliments peR a cReu Roja

n Vestíbul del mercat municipal
Recollida d’aliments durant tot el matí. Amb la col·laboració de la UBR, que 
cedirà les bosses. 
Organitza: AV de Ripollet.

dia mundial de la sida
n 17 h. davant del casal de joves
Fins a les 19 hores. Estand informatiu sobre salut sexual i SIDA. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

hoRa del conte. contes de can sons
n 17.30 h. a la sala d’actes de la Biblioteca municipal
Un recull de contes per cantar i endevinar. A càrrec de Rosa Fité. Per a infants a 

partir de 4 anys.
Organitza: PMC.

talleR. nadal és feng shui
n 19 h. centre cultural
A càrrec de Montse Barquero, assessora 
professional de Feng Shui. 
Organitza: Dones per la Igualtat.

dia mundial de la sida
n 17 h. davant el casal de joves
Fins a les 19 hores. Estand informatiu sobre salut sexual i SIDA. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

Kftó. talleR de disseny i diBuix de tatoo
n 18 h. casal de joves
Per a joves d’entre 18 i 30 anys. De 18 a 20 hores. Activitat gratuïta. Cal inscripció 
prèvia al correu electrònic kftoripollet@gmail.com o al facebook kftoripollet.  
Organitza: Regidoria de Joventut.

deBat oBeRt. tRactat de lliuRe comeRç ttip. l’atuR i dRet 
a decidiR
n 19 h. centre cultural (sala 3)
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola. 

1
Dimarts

3
Dijous Kftó. talleR de disseny i diBuix de tatoo

n 18 h. casal de joves
Per a joves d’entre 18 i 30 anys. De 18 a 20 hores. Activitat gratuïta. Cal inscripció 
prèvia al correu electrònic kftoripollet@gmail.com o al facebook kftoripollet.  
Organitza: Regidoria de Joventut.

encesa de l’enllumenat de nadal
n 19 h. davant del centre cultural
Encesa de l’enllumenat amb motiu de les festes nadalenques.
Organitza: Ajuntament de Ripollet.
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nits de música. música maçònica
n 20 h. centre cultural
Sessió sobre melodies i cants maçònics: Mozart, Sibelius, Beethoven, Federico el 
Grande o cançons i lletres fetes o interpretades per personatges maçònics com 
Nat King Cole, Duke Ellintong, Antonio Machado o Louis Armstrong. Coordinat 
per Ángel Esteve i Rafael López, amb la col·laboració de Carmen Nebrera i Ramon 
Martos. Acte gratuït.
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

4
Divendres

Ball peR a la gent gRan
n 18 h. casal d’avis
Fins a les 20 h. Preu: 2,50 euros. 
Organitza: Casal d’Avis de Ripollet.6

Diumenge V

teatRe. neus català. un cel de plom
n 21 h. teatre auditori del mercat Vell

Neus Català, exiliada a França després de la Guerra 
Civil, va col·laborar amb la resistència francesa du-
rant l’ocupació del país per les tropes alemanyes a 
la Segona Guerra Mundial. Fou detinguda pels nazis 
i deportada als camps d’extermini de Ravensbrück 
i Holleischen. La seva vida va ser novel·lada per 
l’escriptora Carme Martí i ara puja als escenaris, en 
forma d’homenatge al sacrifici i a la lluita d’una dona 
compromesa amb la justícia, les llibertats democrà-
tiques i la defensa dels drets humans. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell.

11
Divendres

AE

5
Dissabte encants dels atuRats

n 9 h. plaça del molí 
Mercat de segona mà i artesania on es pot col·laborar comprant articles a les 
parades instal·lades i aportant tot tipus d’articles que no s’utilitzin. Fins a les 20 h. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet Cerdanyola.

els més petits fem dissaBte. animalets
n 11.30 h. sala d’actes de la Biblioteca mu-
nicipal
Contes de petits animals explicats amb ninos de peluix. 
A càrrec de L’Ós Mandrós. Per a infants fins a 4 anys. Cal 
inscripció. Dins el Programa Nascuts per Llegir. 
Organitza: PMC.

Ball i sopaR d’alfoRja
n 17 h. centre cultural i centro aragonés
De 17 a 21 hores, ball gratuït al Centre Cultural. A partir de les 21 hores, sopar  
a la seu de l’entitat (carrer Nou, 22), on els assistents aporten un plat al sopar i 
es comparteix entre tothom.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet.
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sendeRisme. gR-3. 1a etapa
n campdevànol-sant joan de les abadesses (20,85 km)
Més informació a <http://www.centreexcursionistaripollet.com>.
Organitza: Centre Excursionista de Ripollet.

encants dels atuRats
n 9 h. plaça de pere Quart 
Mercat de segona mà i artesania on es pot col·laborar comprant articles a les 
parades instal·lades i aportant tot tipus d’articles que no s’utilitzin. Fins a les 20 h. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet Cer-
danyola.

Quinto dels diaBles. taBalada
n 11 h. plaça de pere Quart
Tabalada dels Diables per anunciar el Quinto, que començarà a les 21 hores al 
Kftí del Casal de Joves. 
Organitza: Diables de Ripollet. 

festiVal Benèfic
n 17 h. centre parroquial
Amb la participació d’Alegrías del Sur, Peña Flamenca La Macarena, Centro 
Aragonés de Mollet, Centro Aragonés de Ripollet, Centro Andaluz de Ripollet, 
Escola d’Adults Jaume Tuset, Nits de Música, Agrupació Pessebristes de Ripollet 
i Associació Cultura i Tradició. Entrada amb aportació d’aliments. Durant el matí, 
s’instal·larà una parada de recollida d’aliments davant del Centre Cultural. 
Organitza: Alegrías del sur, Agrupació Pessebristes de Ripollet i Centro Aragonés de 
Ripollet.

teatRe atuRats
n 20 h. teatre auditori del mercat Vell
Obra Mi suegra és increíble, de La Careta Teatre. Preu: 3 euros. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola.

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, 
l’Empordà, i la Cerdanya. La 
seva mecànica és semblant a la 
del bingo. Fins a les 2 h.
Organitza: Diables de Ripollet. 
Col·labora: Regidoria de Joventut

conceRt contRa l’estigma i la discRiminació
n 21.30 h. associació cultural el local (carrer de monturiol, 32)
Concert a El Local, amb Los Txatarra, Desenfreno i Los Ramones de Ripollet. 
Organitza: Associació Cultural El Local i Front d’Alliberament Gai de Catalunya 
(FAGC) Ripollet. 

12
Dissabte

V
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Visita a montseRRat
n sortida des del punt acordat
Sortida en autocar a Montserrat, temps lliure per a visitar el monestir i dinar de 
pre Nadal al restaurant El Lledoner. Tornada per la tarda. Els interessats s’han 
d’adreçar a la seu de l’entitat (carrer Nou, 22). Preu: 34 euros per persona. 
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet.

13
Diumenge

Ripollet amB la maRató
Tot i els avenços en els tractaments, la diabetis i l’obesitat 
són encara dues malalties cròniques. Per això, cal continuar 
investigant per trobar-ne les causes i una solució defini-
tiva. Per continuar avançant, La Marató de TV3 estarà 
dedicada a la diabetis i a l’obesitat. 

els diaBles amB la maRató
n 10 h. davant del centre cultural
Els Diables de Ripollet col·laboren amb La Marató. Fes-
te fotos amb el Poll Foll i amb els Diables de Ripollet. 
Organitza: Diables de Ripollet. 

Ball countRy peR la maRató
n 10 h. davant del centre cultural
Line Dance Palau Ausit realitzarà un ball country amb 
l’objectiu de recaptar fons per a La Marató. 
Organitza: Line Dance Palau Ausit.

acció fotogRàfica amB la maRató
n 10 h. davant del centre cultural.
Fes-te fotos amb Acció Fotogràfica Ripollet. Amb totes 
elles es crearà un gran mural fotogràfic que reflectirà 
l’esperit solidari dels ripolletencs. Per fer-se la foto cal fer 
una aportació de 3 euros. Tots els diners recaptats aniran 
íntegrament a La Marató. 
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

tRoBada clàssica Ripollet
n 10 h. Parc tancat, al final del carrer de la 
indústria 
Fins a les 14.30 hores. Trobada, amb sorteigs i diversos 
premis. Botifarrada amb beguda (5 euros). Inscripció 
a clubescuderiaripolletcompeticio@gmail.com o a 
facebook.com/escuderiaripollet. 
Organitza: Club Escuderia Ripollet.

celeBRació de santa llúcia
n 10 h. davant del centre cultural 
Amb motiu de la celebració de Santa Llúcia, l’Associació d’Aturats Ripollet-
Cerdanyola instal·larà un estand on vendrà productes de Nadal fets amb material 
reciclat. Fins les 20 h. Organitza: Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola. 
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xeRRada soBRe excuRsionisme
n 17 h. centre cívic mancomunitat
Xerrada sobre excursionisme i els beneficis del contacte amb la natura. Amb el 
suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. De 17 a 19 
hores. Al Centre Cívic Mancomunitat, al carrer de Nostra Senyora dels Àngels, 15.  
Organitza: Fundació Catalana de l’Esplai i Centre d’Esplai La Gresca.

V espectacle infantil. a cau d’orella
n 18 h. teatre auditori del mercat Vell

A càrrec del grup Com sona? Recomanat per 
a infants de 0 a 6 anys. Un espectacle multi-
disciplinari que pretén despertar la sensibilitat 
musical de menuts (i no tan menuts) a partir 
d’una escenificació viva, tendra, enèrgica i potent 
a nivell visual.
Preu: 5 euros. Venda d’entrades al Centre Cultu-
ral i a <www.teatreauditoridelmercatvell.cat>. 
Consulteu descomptes. Organitza: PMC.

Quinto dels diaBles de Ripollet
n 18 h. Kftí del casal de joves
Fins a les 21 h. Quinto amb motiu de les festes nadalenques.
Organitza: Diables de Ripollet. Col·labora: Regidoria de Joventut.

Ball peR a la gent gRan
n 18 h. casal d’avis
Fins a les 20 h. Preu: 2,50 euros. 
Organitza: Casal d’Avis de Ripollet.

inauguRació de la 36a exposició de pesseBRes
n 18 h. agrupació pessebristes de Ripollet
La mostra es podrà veure fins al 17 de gener, al carrer dels Afores, 14. Amb cantada 
de nadales de la Societat Coral El Vallès i benedicció dels pessebres. 
Organitza: Agrupació Pessebristes de Ripollet.

pesseBRe ViVent
n 11.30 h. centre de dia de can Vargas
Jornada matinal de portes obertes dirigida a fami-
liars, veïns i públic en general interessat. Fins a les 
12.30 h es farà una presentació del pessebre vivent 
a càrrec de les persones del Centre de Dia (carrer 
de Federico García Lorca, 5-7). 
Organitza: Centre de Dia de Can Vargas. 

14
Dilluns cafè liteRaRi. la sonrisa de nelson mandela 

n 15.30 h. centre cultural
Tertúlia literària en aquesta ocasió centrada en l’obra La sonrisa de Nelson Mandela, 
de John Carlin. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

15
Dimarts

16
Dimecres

V
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19
Dissabte encants dels atuRats

n 9 h. plaça del molí 
Mercat de segona mà i artesania on es pot col·laborar comprant articles a les 
parades instal·lades i aportant tot tipus d’articles que no s’utilitzin. Fins a les 20 h. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet Cerdanyola.

els més petits fem dissaBte. contes de nadal i caga tió
n 11.30 h. sala d’actes de la Biblioteca municipal
Els més petits es preparen per celebrar el Nadal. A càrrec de Bufanúvols. Per a 
infants fins a 4 anys. Cal inscripció. Dins el Programa Nascuts per a Llegir. 
Organitza: PMC. 

natació escolaR 
n 10 h. poliesportiu municipal 
Jornades de natació local escolar. Amb la participació de nens i nenes de les 
escoles de Ripollet.  
Organitza: PAME.

hoRa del conte. ves que us explico ara!
n 17.30 h. sala d’actes de la Biblioteca municipal
Recull de contes per cantar i endevinar. A càrrec de Rosa Fité. Per a infants a partir 
de 4 anys. Organitza: PMC. 

Kftó. xeRRada. tReBall i VoluntaRiat a l’estRangeR
n 18 h. casal de joves
De 18 a 20 hores. Dins la programació del 1r trimestre del Kftó, dirigida a joves 
d’entre 18 i 30 anys. Gratuït. Cal inscripció prèvia al correu <kftoripollet@gmail.
com> o a través del Facebook kftoripollet. Organitza: Regidoria de Joventut.

17
Dijous pResentació del lliBRe los intocables. 

pocos, poderosos e impunes
n 18.30 h. sala d’actes de la Biblioteca municipal
Presentació d’aquest llibre de Jordi Oliveres (Ed. Debate), 
amb la presència de l’escriptor. Presentat per la periodista 
M. Jesús García. Aquest acte està vinculat a l’exposició Po-
lítica: idees que transformen la societat. Es tracta d’una tria 
de llibres per fer un recorregut a través de la història del 
pensament polític. Organitza: PMC.

actiVitat infantil. l’esperit de nadal
n 17 h. al parc de maria lluïsa galobart
Contes, ball i berenar. Per a infants de 3 a 9 anys.
Organitza: Associació de Veïns Maragall. Col·labora: La Careta Teatre. 

nits de música. històRia del cinema musica noRd-ameRicà
n 20 h. centre cultural
19a sessió. Amb Joana Raja i Lluís López. Coordinat per Ángel Esteve i Rafael 
López. Acte gratuït. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

18
Divendres
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espectacle de màgia
n 17 h. pati del casal de joves
Amb la col·laboració de La Roda Fundació. Fins a les 18 hores. 
Organitza: Centre d’Esplai La Gresca.

música. concerto a tempo d’umore
n 21 h. teatre auditori del mercat Vell
Concert teatral per a tots els públics. Un 
espectacle còmic i musical amb una banda 
sonora formada per les peces més conegu-
des dels autors més reconeguts de la música 
clàssica. Creat i dirigit per Jordi Puntí. Amb 
vestíbul obert a càrrec de La Careta Teatre. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre 
del Mercat Vell.

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. Fins a les 2 h.
Organitza: Diables de Ripollet. Col·labora: Regidoria de Joventut.

caga tió amB l’esplai l’estel
n 11.30 h. plaça del molí
Caga Tió durant el matí. A les 11.30 h, grup 
d’animació infantil. A partir de les 12.30 h es 
començarà a cagar el tió.
Organitza: Centre d’Esplai l’Estel. 
Col·labora: Regidoria de Joventut.

conceRt de nadal
n 18 h. teatre auditori del mercat Vell
Concert a càrrec de La Societat Coral El Vallès, amb les actuacions de la Coral 
Tradicional i Veus del Vallès. Repertori nadalenc. Gratuït. 
Organitza: Societat Coral El Vallès.

Quinto dels diaBles de Ripollet
n 18 h. Kftí del casal de joves
Fins a les 21 h. Quinto amb motiu de les festes nadalenques.
Organitza: Diables de Ripollet. Col·labora: Regidoria de Joventut.

Ball peR a la gent gRan
n 18 h. casal d’avis
Fins a les 20 h. Preu: 2,50 euros. Organitza: Casal d’Avis de Ripollet.

20
Diumenge

V

conceRt de nadal de l’escola de música 
n 18 h. teatre auditori del mercat Vell
Concert de l’Escola de Música Societat Coral El Vallès. Sentiments i emocions. 
Entrades per invitació del 14 al 17 de desembre, de 16 a 17 h, i el 15 de desem-
bre de 19.30 a 20 h a l’escola. Organitza: Escola de Música Societat Coral El Vallès.22

Dimarts

AE



agendadesembre’1510

26
Dissabte

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. Fins 
a les 2 h. Organitza: Diables de Ripollet. Col·labora: Regidoria de Joventut.25

Divendres

23
Dimecres òpeRa en diRecte. lucia di lammermoor

n 20 h. teatre auditori del mercat Vell
Òpera en directe des del Gran Teatre del Liceu. Preus: socis, 10 euros; públic en 
general, 15 euros. Abonaments per les tres òperes de la temporada: 25 i 36 euros. 
Compra d’entrades al local de l’Associació i una hora abans de l’espectacle, a la 
taquilla del Teatre. Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell. 

24
Dijous cantada de nadales al meRcat municipal

n matí. mercat municipal 
Cantada de nadales durant el matí al Mercat. 
Organitza: Societat Coral El Vallès.

encants dels atuRats
n 9 h. plaça de pere Quart 
Mercat de segona mà i artesania on es pot col·laborar comprant articles a les 
parades instal·lades i aportant tot tipus d’articles que no s’utilitzin. Fins a les 20 h. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-Cerdanyola.

Quinto dels diaBles. sessió doBle
n 18 i 21 h. Kftí del casal de joves
Sessió de tarda i de nit per acomiadar el Quinto dels Diables.
Organitza: Diables de Ripollet. Col·labora: Regidoria de Joventut.

27
Diumenge Ball peR a la gent gRan

n 18 h. casal d’avis
Fins a les 20 h. Preu: 2,50 euros. Organitza: Casal d’Avis de Ripollet.

tRoBades amB l’aRt
n 10.30 h. fundació mapfre
Visita guiada a l’exposició El triomf del color de Van Gogh a Matisse. Inscripcions al 
Centre Cultural. Organitza: PMC.

Recollida de caRtes dels Reis mags d’oRient
n 17.30 h. carrer de l’estació
Recollida de cartes al barri del Pont Vell. 
Organitza: Ripollet Costums i Tradicions.

nits de música de nadal
n 19 h. seu de l’agrupació pessebristes de Ripollet
Amb la col·laboració de La Careta Teatre i la coordinació d’Ángel Esteve i Rafael 
López. Acte gratuït. Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

29
Dimarts
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VOLEU QUE PUBLIQUEM ELS
VOSTRES ACTES D’AGENDA?
Aquelles entitats locals interessades i que or-
ganitzin actes el mes de gener, poden enviar la 
informació abans del 18 de desembre al correu 
electrònic <pmcom@ripollet.cat>.  

Altres activitats
n CAMPANYA  DE RECOLLIDA D’ALIMENTS
De l’1 al 16 de desembre
Recollida d’aliments de primera necessitat a les seus de totes les associacions de veïns de Ripollet.  
Els aliments es destinaran a Cáritas.

n CAMPANYA  DE RECOLLIDA D’ALIMENTS
Del 9 al 16 de desembre
A les seus del Centro Aragonés de Ripollet, Alegrías del Sur, Agrupació Pessebristes de Ripollet 
i Associació Cultura i Tradició. 

n CAMPANYA DE NADAL DEL MERCAT MUNICIPAL
Associació de Venedors i Comerciants del Mercat Municipal 
i Associació de Concessionaris del Mercat Nou.  
Els paradistes del Mercat Municipal realitzaran una campanya 
solidària aquest Nadal, amb la venda de calendaris, per un donatiu 
mínim de 2 euros. Els diners recaptats es destinaran a l’Associació 
Contra el Càncer.

n CAMPANYA DE NADAL DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS DE RIPOLLET
Posa’t la polsera que farà possible el Nadal més solidari a Ripollet! 
Aquest Nadal, compra les polseres solidàries fetes pel Centre Ocupacional de Persones amb 
Discapacitat de Ripollet ASPASUR per només 1 euro. Els diners recaptats es destinaran ínte-
grament a l’entitat social APADIR.   

n 31è CONCURS LOCAL DE PESSEBRES
Inscripcions fins al 26 de desembre de 2015
Els interessats es poden inscriure a l’Agrupació Pessebristes de Ripollet (carrer dels Afores, 14), 
al Centre Cultural o al Mercat Municipal. El lliurament de premis serà el 16 de gener de 2016, 
a les 12.30 h al Centre Parroquial.
L’Agrupació Pessebristes de Ripollet exposarà aquest Nadal pessebres clàssics al Mercat Municipal, 
la Biblioteca Municipal i a la Parròquia de Sant Esteve de Ripollet. També muntarà un al Casino de 
Caldes de Montbui.

n INSCRIPCIONS PER ALS CURSOS DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES
A partir de l’1 de desembre es poden realitzar les inscripcions als cursos de català per a persones 
adultes que s’iniciaran l’11 de gener. Els interessats s’han d’adreçar a l’Oficina de Català de Ripollet, 
al Centre Cultural, de l’1 al 23 de desembre, dilluns i dimecres de 10 a 13 h i dimarts de 16.30 a 
18.30 h. És imprescindible una acreditació de nivell de català. Si no la tenen, cal trucar i demanar 
hora per fer una prova. Rambla de Sant Jordi, 2-4. Telèfon 93 586 45 73. <ripollet@cpnl.cat>.
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centRe cultuRal

n sala 1 i sala d’art
exposició: art en trànsit
Del 4 de novembre al 13 de desembre
Selecció de 24 obres de 16 artistes procedents de la Col·lecció 
del Centre d’Art la Panera, iniciada per l’Ajuntament de Lleida. 

n sala 1
exposició de ripollet sardanista
Del 16 de desembre al 31 de gener
Amb motiu dels 40 anys de l’entitat. 

n Vestíbul
exposició de fotos
Del 15 de desembre al 5 de gener
Mostra dels alumnes del taller d’iniciació a la fotografia d’Acció Fotogràfica de Ripollet. 

n sala d’art
exposició de fotos
Del 15 de desembre al 31 de gener
Exposició fotogràfica d’Afocer.

BiBlioteca
resistents i deportades. exposició produïda per amical de mauthausen

Del 17 de novembre al 20 de desembre. A la Sala d’Adults i al 
vestíbul del Teatre Auditori.

àlbums de fotos d’scrapbook. exposició de Begoña 
Rosado
Del 16 de novembre al 23 de desembre. A la Sala d’Adults.

pessebre. a càrrec de l’associació pessebristes de Ri-
pollet

Del 14 de desembre al 9 de gener. A la Sala de Revistes.

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. 

casa natuRa
això és ripollet...
Exposició que mostra diferents cares de les zones verdes de Ripollet. Fotografies dels parcs de Ripollet 
amb els beneficis que proporcionen les zones verdes a la ciutat. Dades sobre les zones verdes en relació 
amb la població i els costos de manteniment a Ripollet. L’exposició també mostra els actes vandàlics 
realitzats als parcs municipals, amb els costos que suposa la seva reparació per als ciutadans. La mostra 
ha estat organitzada per la Regidoria de Medi Ambient, l’Associació Ripollet Natura i l’empresa Jardinet. 
Casa Natura. Carretera de Santiga, Km. 1,2. De dilluns a divendres de 10 a 13.30 hores. Correu electrònic: 
casadenatura@gmail.com. Telèfon: 670 29 12 77.

agRupació pesseBRistes de Ripollet
xxxvi exposició de pesebres
Del 14 de desembre al 17 de gener es pot visitar a la seu de 
l’Agrupació de Pessebristes de Ripollet (c/ dels Afores, 14). Horari 
de visita: festius, de 12h. a 14h. i de 18h a 20h. Feiners, de 18h. a 
20h. Després de Reis, només els caps de setmana. La inauguració 
serà el dia 13 de desembre a les 18h., amb la benedicció dels 
pessebres i una cantada de nadales. 
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Venda d’entrades: als espectacles organitzats pel PMC, venda anticipada al Centre Cultural, 
7 dies abans de la representació. A les taquilles del Teatre Auditori, des d’1 hora abans de cada 
es pec tacle i al web <teatreauditoridelmercatvell.cat>. En els espectacles infantils, el preu és 
de 5 euros per a adults i majors de 16 anys.  
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. Pel que fa als 
espectacles organitzats per entitats locals, cal consultar les seves condicions de venda d’entrades.

AETMV: 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 19 a 21 h. a les taquilles del Teatre Auditori. Reserva telefònica: 93 691 94 
06, de dilluns a dijous. Per internet: <www.espectadorsripollet.cat> i <www.atrapalo.com>. 
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)
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
Serveis 
Funeraris Truyols
902 488 500
Gas 
900 750 750
Jutjat de Pau
93 691 83 04
Llum 
800 760 706
Mossos 
d’Esquadra 
112 (fix)
93 592 46 00 (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
PAME
93 692 97 52
PMO
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)
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