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l’Agenda

novembre 2017

Dijous 2

Dissabte 4

Diumenge 5

CLUB DE CÒMIC INFANTIL
“DR. SLUMP, D’AKIRA TORIYAMA”

ENCANTS DELS ATURATS

FESTA DEL SOCI D’ACCIÓ
FOTOGRÀFICA RIPOLLET

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

2a TROBADA DE BARRIS

A les 11.30 h, al Centre Cívic de Can Mas,
al parc del Primer de Maig

Dins el programa Barris al cor
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

MÚSICA: MARIA ARNAL
I MARCEL BAGÈS
A les 21 h, al Teatre Auditori

Autèntica revelació en el panorama
musical, el duet format per Maria Arnal i
Marcel Bagés presenten a Ripollet el seu
àlbum de debut, “45 cerebros y 1 corazón”.
Amb ell han obtingut nombrosos premis i
reconeixements. La vocalista de Badalona
i el guitarrista de Flix continuen la cadena
de transmissió de la música popular de la
millor manera possible: tot creant cançons
pròpies que s’incorporen al seu projecte
de rescat de gravacions de camp, arxius
digitalitzats i fonoteques de la península
Ibèrica. Amb un estil clar, senzill i directe,
una veu i una guitarra són suficients
per aconseguir una connexió total amb
el públic. Preu: 16 €. Més informació i
entrades a www.espectadorsripollet.cat.
Ho organitza: AETMV

De 9 a 10.30 h, esmorzar amb socis i
amics. D’11 a 13 h, fotografia de models
de Steampunk. A les 14 h, dinar de
germanor (20 € per persona). Reserves a
tresoreriaafr@gmail.com.
Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

ACTIVITAT DEL CLUB DE
JUBILATS I PENSIONISTES

De 10 a 13 h, davant del Centre Cultural

L’Arale és un robot amb forma de noia
que ha creat el doctor Sembei Norimaki,
té la forma d’una nena de 10 anys i té una
força extraordinària. A càrrec d’Elisabet
Vázquez. Per a infants de 8 a 12 anys.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 3

A partir de les 9 h, al pati del Centre
Cultural

LABORATORI DE LECTURA:
“CELEBREM ELS 30 ANYS
DE WALLY!”

A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

En Wally, el personatge de llibres més
buscat de tots els temps celebra 30 anys.
La Biblioteca ho celebrarà donant-lo a
conèixer una mica més. Per a infants a
partir de 4 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: “ALÍCIA AL PAÍS
DE LES MERAVELLES”
A les 18 h, al Teatre Auditori

Adaptació de Jordi Rodríguez basada en
el llibre de Lewis Carroll. Dirigida per
Mónica López. Més de 60 actors i actrius
del Quadre Escènic d’Amics del Teatre
(Infantil i Sènior) dalt d’escena. Amb
música original i molt d’humor.
Més informació i venda d’entrades al web
amicsdelteatre.cat. Preu entrada general: 10
€. Menors de 18 anys: 5 €.
Ho organitza: Amics del Teatre

SOPAR D’ALFORJA

A les 21 h, a la seu del Centro Aragonés
(c. Nou, 22)

Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

Acte de trobada de socis i per donar a
conèixer les pròximes activitats del Club de
Jubilats i Pensionistes. Amb la col·laboració
de La Careta Teatre, que interpretarà l’obra
‘Les aventures del pirata cara pera’, una
història infantil a càrrec del grup de circ
adult, i altres entitats, encara per concretar.
Ho organitza: Club de Jubilats i
Pensionistes de Ripollet 2016

JUGATECAMBIENTAL: “PMES.
ELS VALORS DEL PARC DELS
PINETONS EN JOC. JUGUES?”

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Tres jocs cooperatius i dinàmics per poder
conèixer la biodiversitat i els valors de
l’ecosistema urbà del parc. Gratuït. No cal
inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Aj. de Ripollet i AMB Parcs

PETIT MERCAT VELL:
“LA FESTA DEL TEMPS”

A les 18 h, al Teatre Auditori

Cançons, humor i aventura de mans de la
Companyia Xiula, mentre viatgen pel món
intentant arribar a un cim de 5.472 m!
Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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BALL PER A LA GENT GRAN

TALLER DE RITME

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Ho organitza: Associació El Rabeig

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Dimecres 8
HORA DEL CONTE:
“LES ILLES DELS TRESORS”
A les 17.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca

Contes d’amor i d’altres coses que passen
en illes mediterrànies. Les illes són llocs
diferents. La gent de les illes no és com
la resta de gent que no són d’illes, i els
autèntics tresors estan amagats en les seves
rondalles. A càrrec de Carles Alcoy.
Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 10
NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA
DEL CINE MUSICAL NORD-AMERICÀ

De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural

A les 9 h, al Centre Cultural

CASTANYADA

A les 11 h, al parc de Norbert Fuster

Ho organitza: AV de Sant Andreu

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“TOTHOM FA CACA I CONTES
PER L’ESTIL”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Amb el cos podem fer moltes coses, i a
mesura que ens anem fent grans descobrim
què divertit que és. Mitjançant contes i
petits jocs psicomotrius descobrirem en
família tot allò de què som capaços.
A càrrec d’Ana Belen Jarillo. Per a infants
fins a 4 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DOCUMENTAL FUNDACIÓN
ALVIN BAYONA
A les 20 h, al Teatre Auditori

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dilluns 13
Tertúlia sobre aquesta obra de Matilde
Asensi.
Ho organitza: ETMV

36a edició, dedicada als anys 1963-64,
realitzada per Joana Raja i Lluís López.
Activitat gratuïta coordinada per Rafael
López i Ángel Esteve.
Ho organitza: Nits de música de l’AETMV

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

BALL PER A LA GENT GRAN

Festa amb concurs de breakdance, actuació
d’Epidemic Dance Show i karaoke durant
la tarda. A partir de les 22.30 h, concerts
de Xiroi, El ventilador i Skalivada PD, per
acabar amb sessió de Dj Mediaplayers.
Ho organitza: Centre d’Esplai l’Estel

A partir de les 17.30 h, a la plaça del Molí

De 10 a 12 h, a la seu de la Societat Coral
“El Vallès” (Plaça d’en Clos, 3)

ENCANTS DELS ATURATS

Itinerari de descoberta, des de la Jugateca
ambiental fins al Mas Duran, espai natural
proper. Els participants realitzaran un
cens fotogràfic dels organismes que trobin i
ompliran fitxes d’observació per penjar-les
a les plataformes online d’observació de
biodiversitat. No cal inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

CAFÈ LITERARI: “TIERRA FIRME”

TALLER DE BODY-PERCUSSION

Dissabte 11

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

XI NIT JOVE

Diumenge 12

Projecció del documental, dirigit per David
García, i presentació de la Fundación Alvin
Bayona.
Preu: 5 €.
Ho organitza: En Video Ripollet Videoclub No Tv

JUGATECAMBIENTAL:
“TESTING DE BIODIVERSITAT”

A càrrec d’Andrea Mattingley, violinista i
professora de violí i musicoteràpia. Adreçat
a nens a partir de 6 anys, joves i adults
amb ganes d’experimentar i conèixer
habilitats musicals i psicomotrius a través
del cos. Gratuït. Reserva de plaça a
escolascv@gmail.com.
Ho organitza: Escola de Música de la
Societat Coral “El Vallès”

De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

Dimarts 14
CLUB DE LECTURA. LLEGIR
EL TEATRE: “DESIG SOTA
ELS OMS”

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Tertúlia sobre “Desig sota els oms”,
d’Eugene O’Neill. Mentre la febre de l’or
s’enduu els joves cap a l’Oest, un vell
granger del sud es manté aferrat a l’antic
pedregar que ha aconseguit convertir en
terra cultivable. Quan els seus tres fills
descobreixin que l’ancià s’ha tornat a casar,
amb una dona molt més jove, esclataran
totes les tensions acumulades al llarg dels
anys. A càrrec de Mònica López, d’Amics
del Teatre. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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Dimecres 15

Divendres 17

LLEGIM I CREEM: “Descobrim
en Quentin Blake,
l’il·lustrador de Roald Dahl”

TEATRE GESTUAL: “PARADÍS
PINTAT”. CIA. PEPA PLANA

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Quentin Blake és un il·lustrador britànic
famós per ser el dibuixant de la majoria
dels llibres d’en Roald Dahl. Si voleu
descobrir els seus llibres i aprendre a
dibuixar com ell, veniu a la biblioteca.
Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 16
club de còmic jove: “death
note”, de tsugumi ohba
i takeshi obata”

A les 16.30 h, a la Biblioteca Municipal

En Light Yagami, un estudiant de
batxillerat, troba un quadern sobrenatural
anomenat «Death Note», que és capaç de
matar persones si s’escriuen els noms. Light
intenta eliminar tots els criminals i crear
un món on no existeixi la maldat, però
els seus plans seran frustrats per l’L, un
famós detectiu privat. A càrrec d’Elisabet
Vázquez, directora de la Biblioteca.
Per a infants de 13 a 16 anys. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“Entusiasme. El repte i
l’obstinació en la Col·lecció
MACBA”
A les 19.30 h, al Centre Cultural

A les 21 h, al Teatre Auditori del Mercat
Vell

A les 11.30 h, a la Biblioteca

Contes i aventures per als més petits. Una
manera divertida d’aprendre l’anglès!
A càrrec MT Idiomes - Kids&Us Ripollet. Per a infants a partir de 4 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TARDA AMB L’ANSELM CLAVÉ

A les 17 h, al pati del Centre Cultural

Ho organitza: Associació 3 Pasos
Un espectacle que, malgrat ser divertit,
també ens connectarà amb la cara més
tràgica del món on vivim i, com fan els bons
pallassos, ens posarà un mirall davant la
cara per veure’ns-hi reflectits i interpel·lats.
Pepa Plana intenta en aquesta ocasió
canviar la percepció de les migracions com
a fenomen negatiu, obre portes i finestres
a l’esperança i ret homenatge a tots els
qui han perdut la vida mentre demanaven
l’oportunitat de tenir una vida millor lluny
de casa seva. Preu: 16 €. Més informació a
espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

Dissabte 18
SENDERISME: GR-177. ETAPA 3
De Granera a Castellterçol (16,09 km)

Té un desnivell acumulat de pujada de
578 metres i un desnivell de baixada de
605 metres. Sortida des del carrer del
Riu Ripoll cantonada amb el carrer del
Molí d’en Ginestar. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: Centre Excursionista
Ripollet

Diumenge 19
SORTIDA DE BOLETS

A les 8 h, des de la Casa Natura

Sortida guiada amb el micòleg Daniel
Siscart. Fins a les 14 h, aproximadament.
Preu a determinar, que inclou l’autocar.
Places limitades. Inscripcions a
casanatura@ripollet.cat
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL:
“RECICLARTISTES. FEM ART
AMB LES DEIXALLES”

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Amb motiu de la setmana de prevenció de
residus. No cal inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimarts 21

CURS DE DESFIBRIL·LADOR
AUTOMÀTIC

BIBLIOTEQUES AMB
LA MARATÓ DE TV3

Curs de 6 hores per a aprendre a
utilitzar els desfibril·ladors automàtics i
semiautomàtics, cada vegada més presents
a edificis públics, privats i fins i tot a la
via pública. Places limitades. Per a més
informació, trucar a 936 916 161.
Ho organitza: Creu Roja CerdanyolaRipollet-Montcada

Xerrada sobre les malalties infeccioses, a
càrrec de La Marató de TV3.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

De 9 a 15 h, a la seu de Creu Roja

La mostra es podrà visitar del 10 de
novembre al 7 de gener de 2018 i comptarà
amb activitats complementàries.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
Hi col·labora: Diputació de Barcelona

STORYTIME: “PHANTOM
MANNOR”

ENCANTS DELS ATURATS

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

XERRADA. “CLAVÉ I LA CLASSE
OBRERA”

A les 19 h, al local de l’AV de Sant Andreu
(c. de Rafael Alberti, 2)

Audiovisual i xerrada. Dins l’Any Clavé
Ho organitza: AV de Sant Andreu

20 /

Agenda Núm. 230 — Novembre 2017

Dimecres 22

Dissabte 25

HORA DEL CONTE:
“L’ENDRAPATOT”

ENCANTS DELS ATURATS

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

La bruixa Endrapatot li agraden les bledes,
les salsitxes i els núvols. Ara s’està menjant
el meu esmorzar, els meus contes i fins i
tot aquest resum... L’Endrapatot s’ho menja
tot. Segur que la vols conèixer? A càrrec de
Sherezade. Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

TALLER DE REPARACIÓ DE BICIS
D’11 a 13.30 h, a la Casa Natura

A càrrec de Joan Miquel Domínguez,
especialista en desenvolupament sostenible i
eficiència energètica.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Novel·la que se situa a Madrid, l’any
2109. La detectiva Bruna Husky és
contractada per a descobrir què hi ha darrere
d’una onada de bogeria col·lectiva. Sessió a
càrrec d’Alícia Gil. A la Sala d’Actes de la
Biblioteca. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA:
“LA SARSUELA A CATALUNYA”

De les 20 a les 21.30 h, al local de la
Societat Coral “El Vallès” (pl. d’en Clos)

A càrrec de Lluís Cabal, Carmen Nebrera
i Àngel Esteve i la col·laboració de la
Societat Coral “El Vallès”. Activitat
gratuïta coordinada per Rafael López i
Ángel Esteve.
Ho organitza: Nits de música de l’AETMV

XXI ANIVERSARI DEL
CENTRO ARAGONÉS

A les 18 h, al Centre Cultural

Berenar i espectacle amb La Careta Teatre.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

L’edició 146 del Survival Zombie es farà
a Ripollet. Per segona vegada, els carrers
de la nostra ciutat s’ompliran de milers de
zombis que deambularan durant tota la nit
a la recerca de víctimes a les quals infestar.
Més informació a survivalzombie.es.
Ho organitza: WRG World Real Games.

A les 18.30 h, a la Casa Natura

A les 17 h, a la Biblioteca Municipal

Recital poètic, a càrrec del grup de poesia
del Casal d’Avis i concert coral, a càrrec de
la coral Los Estupendos. Gratuït.
Ho organitza: Casal d’Avis

A les 23 h, pels carrers de Ripollet

XERRADA SOBRE ECONOMIA
CIRCULAR

CLUB DE LECTURA:
“LÁGRIMAS EN LA LLUVIA”,
DE ROSA MONTERO

A les 18 h, al Teatre Auditori

SURVIVAL ZOMBIE

Dijous 23

Divendres 24

RECITAL POÈTIC I CORAL

Taller dins el cicle “Millor que nou,
reparat”. Porta la teva bicicleta i t’ensenyen
a reparar-la. Cal inscripció prèvia a
casanatura@ripollet.cat
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
amb la col·laboració de l’AMB

TROBADES AMB L’ART:
“RETROSPECTIVE” DE
LITA CABELLUD

A les 11 h, a l’Espai Volart (c. Ausies
March, 22, Barcelona)

Lita Cabellut (Barcelona, 1961), pintora,
escultora, fotògrafa i poeta. Artista
catalana establerta a Holanda, reivindica
la universalitat de l’art i descriu, a través
d’aquest, la realitat de la condició humana i
utilitza una tècnica on la importància recau
en captar la vivesa de la pell.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“MARIETA VOLA”
A les 11.30 h, a la Sala d’Actes de la
Biblioteca Municipal

Recull de contes i cançons protagonitzats
per marietes i altres bestioles del jardí.
A càrrec de Blai Senabre .
Per a infants fins a 4 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 26
TROBADA. “MIGRANT LA MENT”
De les 10.30 a les 18.30 h, al pati
del Centre Cultural

Trobada cultural i crítica, sota el títol
“Migrant la ment”.
Fi de festa amb el grup Cafè d’Alguer.
Ho organitza: L’Aresta

JUGATECAMBIENTAL: “PREPARA
EL NADAL. FEM GUARNIMENTS
AMB MATERIAL RECICLAT”

D’11.30 a 13.30 h, al tocar del brollador
del parc dels Pinetons

Amb motiu de la setmana de prevenció de
residus. Donaran idees per guarnir el Nadal
i embolicar regals de manera sostenible.
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs
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TALLER FAMILIAR: “COSSOS
QUE FAN COSES”
A les 12 h, al Centre Cultural

Activitat complementària a l’exposició
“Entusiasme. El repte i l’obstinació en la
Col·lecció MACBA”. Visita performativa.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

JUGA AMB LA HISTÒRIA:
“ULISSES I ELS DÉUS:
VIATGE A ÍTACA”

A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

CONFERÈNCIA: “CAP A UNA
LECTURA ENTUSIASTA
DE L’ART CONTEMPORANI”
A les 19 h, al Centre Cultural

Activitat complementària a l’exposició
“Entusiasme. El repte i l’obstinació en la
Col·lecció MACBA”. Visita performativa.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 29

T’agraden els superherois? En aquest taller
podràs fer un viatge al món de la mitologia
clàssica i podràs descobrir alguns dels herois
i Déus dels grecs! Taller recomanat per a
infants entre 6 i 12 anys.
Inscripció prèvia al CIP, via telefònica
al 93 594 60 57 o al correu electrònic
molidenrata@ripollet.cat.
Preu de l’activitat: menors de 5 anys,
1,50 € i a partir de 5 anys, 4 €.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

LLEGIM I CREEM: “PERSONATGES
TERRORÍFICS”

XXI ANIVERSARI DEL
CENTRO ARAGONÉS

A les 19 h, al Centre Cultural

A les 12 h, a la seu del Centro Aragonés
(c. Nou, 22)

A les 12 h, recepció d’autoritats, entitats,
socis i simpatitzants amb vi d’honor.
A les 14 h, dinar de germanor.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

37è ANIVERSARI DEL
CENTRE D’ESPLAI L’ESTEL

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

A la biblioteca hi ha un munt de contes
amb personatges terrorífics: bruixes, ogres,
fantasmes, aranyes, etc. Veniu a descobrirlos i a crear el vostre propi monstre
esfereïdor. A càrrec de la Biblioteca de
Ripollet. Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEMA

Ho organitza: Grup de Dones per la
Igualtat

Altres activitats
II Concurs fotogràfic
“I tu, jugues en català?”
De l’1 al 15 de novembre

De les 16 a les 20 h, a la pl. del Molí

Festa amb tallers, grup d’animació
i xocolatada popular.
Ho organitza: Centre d’Esplai l’Estel

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimarts 28
DOBLEM EN CATALÀ

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Aprendrem com es doblen les pel·lícules en
català i ho posarem en pràctica. A càrrec de
l’Oficina de Català de Ripollet.
Places limitades. Inscripció prèvia gratuïta a
la Biblioteca o a l’Oficina de Català.
Ho organitza: Oficina de Català

Cinquena edició del programa, on es
repeteix l’experiència del concurs fotogràfic
que enguany té Instagram com a xarxa
social de referència. De l’1 al 15 de
novembre, les persones interessades podran
participar-hi publicant fotografies a
Instagram que relacionin el joc i el català.
Les fotografies han de ser sobre el joc i han
de dur una breu descripció, una frase o
paraula, en català. A més, s’han d’etiquetar
com a #jugacpnl.
Dins del web cpnl.cat/jugacpnl, es poden
consultar les bases del concurs i visualitzar,
en una galeria d’imatges, les fotografies que
hi participin.
Organitza: Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL)

NOUS TALLERS DE BALL EN LÍNIA
Al Centre Cultural

Dilluns, de 21 a 22 h, nivell obert
Dimarts, de 10 a 11.30 h, nivell iniciació
Dimarts, de 15 a 17 h, nivell mig
Professora: Rosa Llopis
Organitza: Ri-pollet en línia

TALLERS DELS ATURATS
Taller de cuina

Dimarts de 10 a 13 h i dijous de 15 a 18 h
Taller de costura
Dimarts de 10 a 13 h i dijous de 16.30 a
19.30 h
Preu: aturats 10 € trimestre i no aturats 15
€ trimestre. Lloc: PMO (c. de St. Sebastià,
26). Inscripcions al telèfon 695 347 512 o al
correu electrònic asderipollet@gmail.com
Ho organitza: Associació d’Aturats RipolletCerdanyola

BLACK WEEK

Del 20 al 26 de novembre als comerços
de la UCR

Els
establiments
participants
oferiran
una sèrie de
descomptes i
promocions
concretes als seus clients de manera directa,
durant tota la setmana. Els comerços
adherits s’identificaran al seu aparador i es
farà difussió a través de les xarxes socials
de la UCR i dels propis comerciants.
Ho organitza: UCR

Tota la
informació
actualitzada a

ripollet.cat
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

Del 10 de novembre al 7 de gener
de 2018
A la Sala 1 d’Exposicions i la Sala
d’Art
“Entusiasme. El repte i l’obstinació
en la Col·lecció MACBA”
Inauguració: dijous, 16 de novembre,
a les 19.30 h.

«ENTUSIAME. El repte i l’obstinació
en la Col·lecció MACBA» és un projecte que aborda la contemporaneïtat
des d’una perspectiva optimista,
persistent i apassionada. Un concepte directe que, en lloc de situar
les obres dins d’un àmbit temàtic o
cronològic determinat, s’erigeix com
un to específic; és a dir, com una manera particular d’entendre la pràctica
artística que reivindica la intensitat
anímica del treball en art.
En termes generals, l’entusiasme
s’entén com un procés subjectiu
d’exaltació de l’ànim, en què la passió
i el fervor actuen com a detonant
emocional d’allò que -ja sigui discret
o ambiciós, íntim o públic- es vol
aconseguir. Mitjançant una anàlisi
plural del concepte, el projecte revisa
la col·lecció del MACBA amb l’objectiu
d’escenificar i contrastar tot un seguit
de comportaments i actituds sensibles a aquesta excitació. Una posició
ferma i obstinada que s’allunya d’actituds ingènues o simplement alegres
i aposta per qüestions de confiança,
resistència i furor en diferents nivells.
L’exposició proposa un exercici d’activació de les obres, en què s’entrecreuen causes i desafiaments diversos,
cosa que dona lloc a una selecció de
reptes singulars que, situats dins de
l’àmbit de l’art contemporani, transiten entre les obsessions individuals
i els compromisos d’ordre estètic,
social o polític.
Seguint aquestes premisses, «ENTUSIASME. El repte i l’obstinació en la
Col·lecció MACBA» proposa cinc aproximacions possibles basades en l’acte
entusiasta: la construcció cosmogò-
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nica, la potència creativa de la vida
quotidiana, la càrrega performativa
del cos, l’activisme de caràcter social
i la posada en crisi de la pròpia noció
d’art. D’aquesta manera, la voluntat
d’artistes com Zush, Anne-Lise Coste
o Younès Rahmoun per construir
un món propi mitjançant vivències,
fantasies o creences; la repetició de
gestos simples i quotidians d’Esther
Ferrer, Ignasi Aballí, Dieter Roth,
Richard Hamilton o Tere Recarens;
la performativitat de Vito Acconci o
Àngels Ribé; l’acció inconformista de
Maja Bajevic, Emanuel Licha, Mireia
Sallarès, Cildo Meireles o Gordon
Matta-Clark, i, finalment, la crítica al
propi sistema de l’art de figures com
Marcel Broodthaers o Peter Friedl
suggereixen una seqüència narrativa en què l’entusiasme denota una
posició ideològica forta enfront del
fet artístic: aquella que, al cap i a la fi,
concep l’art com un acte de fe capaç
d’assolir el que es proposa, ja sigui
canviar el món o simplement qüestionar-se a si mateix.
Consulteu a l’agenda les activitats
complementàries

BIBLIOTECA PÚBLICA

Del 6 al 25 de novembre
Bebès Reborn
Els bebès reborn són una classe
particular de nines que es van
originar a Alemanya durant la Segona
Guerra Mundial, quan les persones
es veien obligades a viure gran part
del temps en refugis amb els mínims

Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre
la compra d’entrades dels
espectacles programats als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat

recursos. En aquesta època en què
escassejava fins i tot el més bàsic,
algunes mares van començar a
reformar les nines de les seves filles
per donar-los un aspecte nou. El
mètode de Reborning aconsegueix
crear nines tant realistes que
resulten veritables obres d’art.

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI (CIP)
BIBLIOTECA
“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.
“El pa de la diversitat”
Concertar visites prèviament
al Centre d’Interpretació del
Patrimoni (c. del Molí d’en Rata, 1).
Tel. 935 946 057

CASA NATURA

A partir del 10 de novembre
Petjada ecològica
Visites durant l’horari d’atenció al
públic de la Casa Natura, de dilluns a
divendres, de 10 a 13.30 h.

Us publiquem
els vostres actes

Aquelles entitats locals
interessades i que organitzin actes
el mes de novembre, poden enviar
la informació abans del 21
de novembre al correu electrònic
info@ripollet.cat.
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InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet
Youtube: RipolletTV

L’Ajuntament a la xarxa
ripollet.cat
Facebook: Ajuntament de Ripollet
Twitter: @AjRipollet
Instagram: AjuntamentRipollet

Telèfons
—Aigua (avaries): 900 304 070
—Ajuntament: 935 046 000
—Ambulàncies: 112
—Biblioteca: 935 864 230
—Bombers: 112
—CAP I: 935 946 420
—Casa Natura: 670 291 277
—CAP II: 935 942 111
—CAP Pinetons: 935 946 537
—CAP Farigola: 936 919 589
—Centre Cultural: 935 046 025
—CUAP (24 h): 935 942 216
—Defensor del ciutadà: 935 046 028
—Deixalleria: 935 863 203
—Emergències: 112
—Serveis Funeraris Truyols: 902 488 500
—Gas: 900 750 750
—Jutjat de Pau: 936 918 304
—Llum: 800 760 706
—Mossos d’Esquadra: 112 / 935 924 600
—Neteja i recollida: 900 502 273
—OAC: 935 046 000
—Oficina de català: 935 864 573
—Oficina Treball: 935 863 410
—Organisme de Gestió Tributària: 934 729 173
—PAME: 936 929 752
—PMO: 935 807 642
—Policia Local: 092 / 935 046 006
—Policia Nacional: 936 911 255
—Ràdio Taxi Vallès: 935 802 727
—Regidoria de Comunicació: 935 942 048
—Ripollet Ràdio: 935 942 164
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