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carnaval infantil
n 17.30 h. Plaça de Joan abad
A les 17.30 h, espectacle infantil per als 
més petits a càrrec de The Penguins, reg-
gae per a xics. A les 18.45 h, Ball per a pú-
blic adolescent amb DJ. A les 20 h, llegenda 
del Cabraboc+Narració teatralitzada del 
Conte del Vell i la Vella + Lluïment de foc i 
versots a càrrec de les Bruixes de Ripollet. 

Organitza: Patronat Municipal de Cultura.

nits de música. història del cinema musical nord americà
n 20 h. centre cultural
20a sessió. Fins les 21.30 hores. Amb la col·laboració de Lluís López i Joana Raja.  
Coordinat per Ángel Esteve i Rafael López. Acte gratuït. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

2
Dimarts

5
Divendres

3
Dimecres

kftó. inauguració exPosició
n 19 h. casal de Joves
Inauguració de l’exposició L’objectiu jove a París i Londres. Fotografies dels joves 
ripolletencs Héctor Hernández i Kevin Muñoz.  
Organitza: Regidoria de Joventut.

kftó. taller de rebosteria
n 19.30 h. casal de Joves 
Fins a les 21.30 hores. Dins la programació 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.

sorteig d’assignació Per al PhotoshoPPing  
n 21 h. centre cultural
Celebració del sorteig on s’assignaran els fotògrafs als establiments comercials, 
en el marc de l’activitat Photoshopping. Així, durant tot el mes d’abril, es podrà 
gaudir de l’art de la fotografia dels socis d’Acció Fotogràfica Ripollet als establiments 
comercials de Ripollet, en col·laboració amb la Unió de Botiguers de Ripollet. 
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet i Unió de Botiguers de Ripollet.

PenJada del cabraboc
n 18.30 h. rambla de sant Jordi, 6
Tret de sortida al Carnaval 2016. Tabalada i penjada 
del Cabraboc al balcó de Ripollet Ràdio. 
Organitza: Diables de Ripollet.

4
Dijous

6
Dissabte 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. 
Org.: Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet Cerdanyola.
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10
Dimecres

cafè literari
n 15.30 h. centre cultural
Tertúlia sobre l’obra El cuento número 13, de Diane Setterfiel. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.8

Dilluns

hora del conte. princesses blaves i prínceps encantadors
n 17.30 h. sala d’actes de la biblioteca municipal
Sessió de contes molt divertida, a càrrec de Lídia Clua. Per a infants a partir de 
4 anys. Organitza: PMC. 

desPenJada del cabraboc
n 18.30 h. rambla de sant Jordi, 6
Despenjada del Cabraboc del balcó de Ripollet 
Ràdio i tabalada. Organitza: Diables de Ripollet.

sardinada PoPular
n 20 h. Parc de rizal
Sardinada a càrrec d’El Setrill. 
Organitza: Associació Gastronòmica El Setrill.

7
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. V

rua de carnaval
n 17.30 h. ripollet
Desfilada de comparses, amb els Diables de 
Ripollet, l’Escola de Música Ripollet i espec-
tacle itinerant, a càrrec dels Always Drinking 
Marching Band. Recorregut: carrer de Sarrià 
de Ter (inici), rambla de Sant Jordi, rambla de 
Sant Esteve i rambla dels Pinetons. Final de 
festa al final del recorregut. Organitza: PMC. 

marxa Jove
n 23 h. Pavelló municipal Joan creus
Ball de nit, amb dinamitzadors, dj’s i premis a les millors disfresses individuals. 
S’obriran portes a les 23 h. El ball s’iniciarà a les 23.30 h. De 0 a 1 h, inscripcions 
per al Concurs de disfresses a les taquilles del Pavelló Joan Creus, per a joves de 
12 a 30 anys. Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats del progenitor/a o 
tutor/a. Els majors de 16 anys han de presentar obligatòriament el DNI. 
Organitza: Regidoria de Joventut.

9
Dimarts festa de disfresses

n 17 h. casal d’avis
Ball i concurs de disfresses. 
Organitza: Casal d’Avis de Ripollet.
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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. 
Org.: Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet Cerdanyola.

trobades amb l’art
n 10 h. museu del disseny de barcelona
Visita al Museu del Disseny de Barcelona, on es poden trobar les següents expo-
sicions: Distinció. Un segle de fotografia de moda; Extraordinàries! Col·leccions d’arts 
decoratives i arts d’autor (segles III-XX); Del món al museu. Disseny de producte, 
patrimoni cultural, i El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015). Gratuït, amb motiu 
de Santa Eulàlia. Organitza: PMC.

ball i soPar d’alforJa
n 17 i 21 h. centre cultural i centro aragonés de ripollet
Ball gratuït al Centre Cultural, a partir de les 17 h. A les 21 h, sopar a la seu de 
l’entitat (c/ Nou, 22), on els assistents aporten un plat al sopar i es comparteix 
amb tothom. Organitza: Centro Aragonés de Ripollet.

13
Dissabte

òPera en directe. il trovatore 
n 19.30 h. teatre auditori del mercat 
vell
Il trovatore, de Giuseppe Verdi, des de l’Òpera 
Nacional de París. Preus: socis, 10 euros; públic 
general, 15 euros. Tres quarts d’hora abans de 
l’inici de l’espectacle, a les 18.45 h, al vestíbul del 
Teatre Auditori hi haurà una sessió informativa 

sobre l’òpera que es representarà. Les entrades es poden comprar al local de 
l’Associació i el mateix dia de l’òpera, una hora abans de l’inici, a la taquilla del 
Teatre Auditori. Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

11
Dijous

V

música. terra d’espores 
n 21 h. teatre auditori del mercat vell
La Cobla Catalana dels Sons Essencials és una 
jove formació de deu músics, creada l’any 2012 i 
dirigida per Marcel Casellas, que posa sobre l’es-
cenari tots els instruments de la cobla tradicional, 
juntament amb percussions ètniques i veu. Un joc 
de música i veu amb un repertori molt innovador, 
on ens presenten el nou disc L’Aloja.  Preu: 16 euros. Promoció ‘Reserva el 22’. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

12
Divendres

AE

esPectacles familiars. les sabates noves de l’emperador
n 18 h. teatre auditori del mercat vell
L’obra es desenvolupa al darrera d’una botiga de sabates. 
Una rebotiga on s’arreglen les sabates dels personatges dels 
contes. A càrrec de Cia. Anna Roca. Per a infants d’entre 3 i 
8 anys. Preu: 5 euros. Organitza: PMC.

14
Diumenge

V
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19
Divendres

20
Dissabte

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.

V

club de lectura fàcil. llegir i compartir. novetat! 
n 17.30 h. biblioteca municipal
Adreçat a persones amb dificultats de comprensió del català, nouvinguts, persones 
joves i grans que volen iniciar-se en la pràctica del català. Conduït per Montserrat 
Flores. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca o a l’Oficina de Català. Lectures pro-
gramades: Diari d’Anna Frank, Les mateixes estrelles i Onada de calor. 
Organitza: PMC. 

nits de música. exPlicant 
òPera: otello
n 20 h. local de l’associació 
d’espectadors
Sessió dedicada a l’Òpera Otello, de 
Giuseppe Verdi. Coordinat per Ángel 
Esteve i Rafael López. Acte gratuït.
Organitza: Associació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell.

17
Dimecres

taller Per a adults. reiki 
n 18.30 h. biblioteca municipal
Taller on s’explicarà què és i com funciona l’energia i la seva relació amb la respiració 
i els pensaments i es treballarà com utilitzar l’energia per aconseguir una vida més 
saludable. A càrrec de Soledad Villar, mestra de Reiki i terapeuta d’harmonització 
energètica. Organitza: PMC. 

nits de música. el soul: the 
power of black music
n 20 h. centre cultural
Amb la col·laboració de Jordi Allepuz. 
Coordinat per Ángel Esteve i Rafael 
López. Acte gratuït. 
Organitza: Associació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell.

kftó. 1r torneig de futbolí
n 20.15 h. Pati del casal de Joves 
Fins a les 22 hores. Dins la programació 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.

senderisme. gr-241. 2a etaPa
n sant Jaume de frontanyà - la nou de berguedà (18,53 km)
Més informació a <http://www.centreexcursionistaripollet.com>.
Organitza: Centre Excursionista de Ripollet.
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encants dels aturats
n 9 h. Plaça de Pere Quart
Mercat de segona mà i artesania. Fins a les 20 h. 
Org.: Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet Cerdanyola.

taller. tècniQues d’interPretació
n 10 h. escola de música societat coral el vallès
Taller amb l’actor Jaume Mimó, adreçat a qualsevol persona 
amb interès de conèixer i millorar les seves habilitats a l’hora 
de posar-se en escena. Informació i reserva de places a <es-
colascv@gmail.com>. 
Organitza: Escola de Música Societat Coral El Vallès.

taller d’arQuitectura. novetat! 
n 11.30 h. biblioteca municipal
Construïm amb kapla (fustetes). De forma lúdica, els petits ‘arquinventors’ faran 
construccions amb petites fustes. A càrrec d’ARQ Inventors. Adreçat a infants a 
partir dels 3 anys. Cal inscripció prèvia. Organitza: PMC. 

teatre. la luz en el mundo  
n 18 h. teatre auditori del mercat vell
Els usuaris del Centre Ocupacional Aspasur ofereixen enguany 
una obra que s’endinsa en el món de la llum i les múltiples apli-
cacions que té en el nostre dia a dia. Gratuït. Organitza: PMC. 
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26
Divendres

Presentació del curtmetratge a tiro
n 19 h. centre cultural
Presentació del curt A tiro, de David García. A la sala 
d’actes. Gratuït.  
Organitza: En Video Ripollet.

club de lectura. nada 
n 18.30 h. biblioteca municipal
Tertúlia sobre aquesta obra de Carmen Laforet, moderada 
per Alicia Gili. A la Sala d’Actes. Organitza: PMC. 

kftó. 1a Jam session
n 20.15 h. kftí del casal de Joves 
Fins a les 22 hores. Dins la programació del Kftó, dirigida a joves d’entre 18 i 30 
anys. Gratuït. Organitza: Regidoria de Joventut.

V

gimcana fotogràfica
n 10 h. centre cultural
Gimcana on els fotògrafs hauran d’anar al passat durant un parell d’hores i 
fotografiar diversos indrets, carrers, edificis i racons de Ripollet que encara 
existeixen a l’actualitat. Es facilitaran als grups participants fotografies antigues 
i hauran d’intentar fer una reproducció el més fidel possible mostrant l’estat 
actual. Les que reprodueixin millor les fotos obtindran un petit premi. Poste-
riorment es prepararà una exposició perquè la gent pugui comparar el passat i 
el present de la seva ciutat.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet.

calçotada PoPular 
n 12.30 h. centre cívic maragall
Calçotada popular. Organitza: AV de Maragall.

celebració de santa Águeda 
n centro aragonés de ripollet (c/ nou, 22)
Dinar de germanor. Organitza: Centro Aragonés de Ripollet.

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.

21
Diumenge

club de lectura llegir teatre. el professor 
n 18.30 h. biblioteca municipal
Tertúlia sobre aquesta obra d’Arthur Schnitzler, moderada per Mònica López i 
Jordi Rodríguez, d’Amics del Teatre. Gratuït. Organitza: PMC. 23

Dimarts

24
Dimecres hora del conte. barrim, barram, contes que vénen i van

n 17.30 h. sala d’actes de la biblioteca municipal
Sessió de contes populars per cantar i riure, a càrrec de Miqui Giménez. Per a 
infants a partir de 4 anys. Organitza: PMC.
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27
Dissabte

VOLEU QUE PUBLIQUEM ELS VOSTRES ACTES?
Aquelles entitats locals interessades i que organitzin 
actes el mes de març, poden enviar la informació 
abans del 17 de febrer al correu electrònic <pmcom@
ripollet.cat>.  

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.

hora del conte en anglès. time story 
n 11.30 h. biblioteca municipal
Contes fàcils per aprendre anglès. A càrrec de Lorena de Kids&Us. Per a infants 
de 3 a 6 anys. A la Sala d’Actes. Cal inscripció. Organitza: PMC. 

festival flamenc día de andalucía
n 19.30 h. teatre auditori del mercat vell
Festival flamenc. Preu: 5 euros. Organitza: Peña AFCR La Macarena. 

28
Diumenge Juga amb la història. personetes de pa

n 12 h. ciP molí d’en rata
Taller familiar on aprendrem quins pans de forma humana s’han fet al món i perquè.   
Inscripcions la setmana prèvia a <molidenrata@ripollet.cat> o el mateix dia del 
taller. Organitza: Àrea de Patrimoni del PMC.

diada sardanista 
n 17 h. Pavelló municipal d’esports Joan creus
Amb les cobles Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Jovenívola de Sabadell. 
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet.

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.

teatre. zona franca 
n 21 h. teatre auditori del mercat vell
Una obra que planteja de forma lúcida i crítica, però 
alhora divertida, el buit de contingut de moltes 
feines, d’addicció al treball, la precarietat i la incer-
tesa del jove que s’incorpora al mercat laboral i la 
submissió a l’empresa per part dels més veterans. 
Escrita per David Desola, dirigida per Israel Solà i 
interpretada per Lluís Marco i Pau Vinyals. Preu: 
16 euros. Promoció ‘Reserva el 22’. Vestíbul obert a càrrec de La Careta Teatre. 
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

AE

V

V
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centre cultural

n sala 1
peça a peça: fragmentació del mosaic contemporani
Del 3 al 28 de febrer
Exposició d’Antònia Jiménez Domínguez, presidenta de l’Associa-
ció d’Artistes Plàstics de Cerdanyola que mostra un recull d’obres 
amb la tècnica del mosaic. 
Organitza: PMC.

n sala d’art
exposició de cosir i xerrar
Del 3 al 28 de febrer
Exposició que mostra els treballs de costura, patchwork i altres 
tècniques que realitza aquesta entitat de Ripollet amb seu al Centre Cultural. Autèntiques obres d’art 
fetes amb moltes hores de dedicació i entusiasme.
Organitza: Cosir i Xerrar. Col·labora: PMC. 

biblioteca
Fotografies del concurs Santiago Piñol 2015
De l’1 al 29 de febrer 
Fotografies dels guanyadors i finalistes d’aquest certamen. A càrrec 
d’Afocer (Foto de Magda Llorens, 1r premi).

casal de Joves
L’objectiu jove a París i Londres
A partir del 4 de febrer 
Mostra de fotografies d’Héctor Hernán-
dez i Kevin Muñoz ‘L’objectiu jove a París 
i Londres’ és el títol d’aquesta mostra 

que recull algunes de les imatges que aquests dos joves fotògrafs 
ripolletencs van realitzar a dues de les principals capitals europees.

restaurant bistrot bessones
Fotografies de Benjamín Gamarra
Durant tot el mes de febrer 
Recull de 20 fotografies (10 de Londres i 10 de París) de Benjamín Gamarra, membre d’Acció Foto-
gràfica, que s’exposaran al restaurant Bistrot Bessones (carrer de Pau Casals, 25)

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.  

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. 

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.
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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

AE
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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
Of. 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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