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l’Agenda

febrer 2018

Dijous 1

Dissabte 3

Diumenge 4

CLUB DE CÒMIC INFANTIL
“MISÈRIA, LA BACTÈRIA”,
DE FRANCISCO IBÁÑEZ

ENCANTS DELS ATURATS

1a JAM SWING

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

Activitat oberta a tothom.
Ho organitza: Col·lectiu L’Aresta
Col·labora: Odette Dansa i Ajuntament de
Ripollet

A les 17:30 h, a la Biblioteca Municipal

La T.I.A. està cap per avall, la dona del
professor Bacteri ha entrat a treballar a
l’agència i els seus invents són un fracàs
darrere l’altre. En Mortadel·lo i en Filemó
s’hauran d’enfrontar a un munt d’invents
estrafolaris que sempre condueixen al més
absolut dels desastres. A càrrec d’Elisabet
Vázquez. Per a infants de 8 a 12 anys.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 2

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

2a JORNADA COMARCAL
DE NATACIÓ ESCOLAR

A partir de les 9 h, a la piscina
del Poliesportiu Municipal

Amb la participació d’alumnes dels centres
escolars de Ripollet.
Més informació a www.pame-ripollet.org
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

De 10 a 12 h, al CAP Pinetons

TEATRE: “PARAULES
ENCADENADES”

A les 21 h, al Teatre Auditori

Un thriller psicològic en el qual un
psicòpata, assassí en sèrie, després de
cometre els seus crims, enregistra en vídeo
les seves sensacions. Ho explica a la seva
última víctima: una infermera i psicòloga
que té segrestada. Text de Jordi Galcerán i
direcció de Sergi Belbel, amb els intèrprets
David Bagés i Mima Riera.
Preu: 16 €. Més informació a
espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

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

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

PETIT MERCAT VELL: “PLORS
DE COCODRIL” CIA. LA PERA
LLIMONERA
A les 18 h, al Teatre Auditori

En una escola bressol on els nadons
dormen la migdiada, entrarà un electricista
per canviar una bombeta d’una llum fosa.
Però abans de marxar, sense voler, acabarà
despertant a tots els petits. Després d’uns
moments de pànic aconsegueix a poc a poc
de restablir la calma. Descobrirà estratègies
i aptituds davant dels més petits que mai
no hauria imaginat. Els plors es convertiran
en riures. Preu: 5 €. Adreçat a infants a
partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER DE TRANSFERÈNCIES
4 sessions, cada divendres del mes de
febrer, de 10 h a 12 h (dies 2, 9, 16 i 23
de febrer). Els Equips d’Atenció Primària
de Ripollet realitzaran un taller de
transferències, mobilitzacions i mecànica
postural per a cuidadors de gent gran i
persones dependents. L’objectiu és millorar
la cura de les persones dependents, donar
eines per facilitar la mobilització d’aquests
pacients i prevenir lesions en els cuidadors.
Les inscripcions es poden realitzar als
CAP Ripollet, Pinetons i Farigola.
Ho organitza: Centres d’Atenció Primària
de Ripollet

De 12 a 14 h, a la pl. de Pere Quart

Dilluns 5
7è CERTAMEN “FEM MONÒLEGS”
A les 19 h, al Teatre de l’Ateneu de
Cerdanyola (c. de la Indústria, 38-40)

Amb les actuacions especials de Pep Plaza
i Eva Cabezas i sis monologuistes: Elias
Torres, Ana Sanahuja, Anskar Caballero,
Gisekke Stanzione, Alberto Castro i Raul
Llopart. Presenten Xavi Cases i Carlos
Soler. Preu: 10 €. L’import íntegre de
l’entrada anirà destinat a la Fundació
Esclerosi Múltiple.

MOSTRA DE DANSA BOLLYWOOD
A les 19 h, al Teatre Auditori del Mercat
Vell

A favor de l’ONG Sonrisas de Bombay.
Ho organitza: Associació Bollywood
Anaath

SETMANA CONCERTANT

Del 5 al 9 de febrer, a l’Escola de Música

Del 5 al 9 de febrer tindrà lloc la Setmana
Concertant a l’Escola de Música. Horaris
de les actuacions disponibles a la seva
pàgina de Facebook, al seu web i a l’Escola.
Ho organitza: Escola de Música de la
SCV
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Dimecres 7
HORA DEL CONTE
“EL REI CARNESTOLTES
I LA VELLA QUARESMA”

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Que passarà quan la festa organitzada pel
Rei Carnestoltes arribi a oïdes de la Vella
Quaresma? Porta la teva màscara i ho
descobriràs amb nosaltres. A càrrec de Els
Contes de la Momo. Per a infants fins a 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

pla lgtbi: trobada
ciutadana oberta

A les 18 h, al Centre Cultural

L’Ajuntament de Ripollet ha endegat un
pla pioner sobre la situació del col·lectiu
LGTBI al municipi. La trobada ciutadana
està dirigida a persones interessades a
participar en l’estudi.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

#SUPERCARNAVAL:
PENJADA DEL CABRABOC

A les 18.30 h, a la rbla. de Sant Jordi, 6

Penjada del Cabraboc al balcó de Ripollet
Ràdio, amb tabalada a càrrec dels Diables
de Ripollet.
Ball de gitanes. Danses del Cabraboc i
el Vell i la Vella, a càrrec de la Colla de
Gitanes de Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 8
SOM CULTURA, SOM LLENGUA:
“EL CABRABOC
I EL CARNESTOLTES
A RIPOLLET”
A les 18.30 h, al CIP Molí d’en Rata

A càrrec dels diables de Ripollet. Dins
del cicle de xerrades sobre llengua catalana
i cultura popular. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a l’equipament.
Ho organitza: Oficina de Català i
Ajuntament de Ripollet

Divendres 9
NITS DE MÚSICA: “HISTÒRIA
DEL CINEMA MUSICAL
NORD-AMERICÀ”
A les 20 h, al Centre Cultural

Serà la sessió 37, centrada en els anys 1964
i 1965, que recull el debut en el cinema
de Julie Andrews (que va guanyar l’Oscar
com a millor actriu per la seva primera
pel·lícula, Mary Poppins).
Ho organitza: Nits de música de
l’AETMV

Agenda Núm. 233 — Febrer 2018

#superCARNAVAL:
carnaval infantil

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

-17.30 h, Espectacle infantil per als més
petits, amb Ambauka, a la pl. del Molí
-18.45 h, Festa per a públic adolescent,
amb DJ i animadors, a la plaça del Molí
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
-Durant tot el dia, cercaviles a les escoles
i parades guarnides al Mercat Municipal.

Dissabte 10
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

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“ESQUITX DE CONTES I CANÇONS
A CAU D’ORELLA”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

A cau d’orella us narrem un conte, vestit
d’enfilall de cançons i jocs, que els més
menuts reconeixeran i que els adults que els
acompanyen gaudiran com la quitxalla. A
càrrec de Pep Tort i Josep Noguera. Per a
infants d’1 a 3 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PRIMERA FESTA DE DISFRESSES
DE RI-POLLET EN LÍNIA
De 19 a 01 h, al restaurant La Fàbrica

Ball en línia i concurs de disfresses.
Més informació i reserves al telèfon:
636824108.
Ho organitza: Ri-pollet en Línia

#SUPERCARNAVAL:
RUA DE CARNAVAL

A les 17.30 h, diversos espais

Desfilada de les comparses, amb la
participació dels Diables de Ripollet i
l’Escola de Música de Ripollet. Recorregut:
inici a la rbla. de Pinetons, rbles. de Sant
Esteve, Sant Jordi, c. de Sarrià de Ter i
final al Parc Primer de Maig, on es farà un
final de festa.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

#SUPERCARNAVAL:
CARNAVAL JOVE

A les 23.30 h (23 h obertura de portes),
al pavelló Joan Creus

Ball de nit, amb concurs de disfresses
individuals.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

SOPAR D’ALFORJA

A les 21 h, a la seu del Centro Aragonés

Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

Diumenge 11
BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

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

Dilluns 12
CAFÈ LITERARI:
“LES DONES DE LA PRINCIPAL”
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

Tertúlia sobre aquesta obra de Lluís Llach.
Ho organitza: AETMV

BALL COUNTRY LINE-DANCE

A les 16 h, a la sala d’actes del Centre
Cultural

Ho organitza: Racons per gaudir Palau
Ausit

AMICS DE LA GENT GRAN:
SESSIÓ INFORMATIVA

De 16. 30 a 17.30 h, al Casal d’Avis

Ho organitza: Casal d’Avis Municipal

Dimarts 13
#SUPERCARNAVAL:
ball de carnaval

A les 17 h, al Casal d’Avis

Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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CLUB DE lectura. LLEGIR
EL TEATRE: “blasted”,
de sarah kane

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

En una habitació d’hotel, una noia de 21
anys es retroba amb el seu antic amant,
greument malalt. La jove suportarà els
abusos d’aquest home que li duplica
l’edat, fins que el pes de la violència acabi
rebentant la intimitat de la cambra. A
càrrec de Mònica López, d’Amics del
Teatre. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 14
llegim i creem:
“llana a dojo”

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

L’Annabel troba una capsa màgica plena
de llana sense fi, i amb els seus colors
transformarà el seu poble gris i trist, i
s’enfrontarà al malvat arxiduc... Un conte
sobre l’amistat i el poder de la transformació.
A càrrec de Noèlia López. Per a infants
majors de 4 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 15
BIBLIOSOUND: LOS ANIMALITOS
DEL BOSQUE
A les 20 h, a la Biblioteca Municipal

Cicle de concerts a la Biblioteca a càrrec
de grups locals. 30 minuts de música per
tancar la Biblioteca, un projecte que ofereix
un espai alternatiu als grups locals.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 16
40è ANIVERSARI ESCOLA ENRIC
TATCHÉ: CONFERÈNCIA “CREEM
UN BON VINCLE AMB ELS NENS?”
A les 16.45 h, a l’aula de 5è de l’edifici
central de l’escola

A càrrec de Tomás Navarro, psicòleg i
autor del llibre “Fortaleza emocional”.
Ho organitza: AMPA Enric Tatché

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

STORYTIME: “FARMYARD”

A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Contes i aventures per als més petits. Una
manera divertida d’aprendre l’anglès!
A càrrec de MT Idiomes - Kids&Us Ripollet. Per a infants de 3 a 8 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: “EL LLIBERTÍ”
CIA. AMICS DEL TEATRE

A les 21.30 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell

Escrita per Eric-Emmanuel Schmitt,
un dels actors francesos contemporanis
més llegits i més representats del món,
“El Llibertí” ha estat definida com una
veritable joia, una comèdia intel·ligent,
lleugera i profunda, sensual i melancòlica,
divertidíssima. Venda d’entrades anticipades
a amicsdelteatre.cat
Ho organitza: Amics del Teatre

Diumenge 18
MÚSICA: DANIEL LIGORIO
EN CONCERT
A les 21 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell

#SUPERCARNAVAL:
DESPENJADA DEL CABRABOC

A les 18.30 h, a la rbla. de Sant Jordi, 6

Despenjada del Cabraboc del balcó de
Ripollet Ràdio i tabalada a càrrec dels
Diables de Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

#SUPERCARNAVAL: SARDINADA
A les 20 h, al parc Rizal

A càrrec de l’Associació Gastronòmica
El Setrill.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Daniel Ligorio retrà homenatge als grans
compositors en un concert per a piano en
què ell mateix farà unes introduccions
explicatives. Interpreterà Debussy, Liszt,
Bernstein i Mússorgski. Preu: 16 €. Més
informació a espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

Dissabte 17
SENDERISME: GR-177. ETAPA 6
De L’Estany a Moià (23,49 km)

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

CELEBRACIÓ DE SANTA ÁGUEDA

A les 14 h, a la seu del Centro Aragonés

Dinar de germanor. 8 € per persona.
Elecció de l’alcaldessa del Centro Aragonés.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

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

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

Dimarts 20
NITS DE MÚSICA: AMB MOTIU
DE LA RETRANSMISSIÓ
EN DIRECTE DE L’ÒPERA
“ROMEO ET JULIETTE”,
DE CHARLES GOUNOD
A les 19.30 h, al Centre Cultural

A càrrec d’Àngel Esteve, Joan-Ramon
Gordo i Rafael López.
Ho organitza: Nits de música de
l’AETMV
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Dimecres 21

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“VIATJANT AMB EL SOL”

HORA DEL CONTE:
“CONTES D’AMICS”

A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

D’amics n’hi ha de moltes menes i sempre
hi ha algú que és el millor amic. També hi
ha amics que no haguéssiu dit mai que ho
serien. Creieu de debò que un llop i una
ovelleta poden ser amics, per exemple?. Si
no ho veus no ho creus, oi?.
A càrrec d’Ingrid Domingo. Per a infants a
partir de 3 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 22
TALLER D’INHALADORS

De 10 a 12 h, al Centre Cultural

Taller de dues hores dirigit als pacients
diagnosticats de MPOC i asma. L’objectiu
del taller és garantir un ús adequat
dels inhaladors i una bona adherència
terapèutica, per tal de reduir episodis en
malalts afectats de MPOC (Malaltia
Pulmonar Obstructiva Crònica) i asma
i així millorar la seva qualitat de vida i
disminuir les visites als centres de salut.
Per a més informació i inscripcions,
consultar al CAP Ripollet, Pinetons i
Farigola.
Ho organitza: Centres d’Atenció Primària
de Ripollet

CLUB DE CÒMIC JUVENIL:
“FAIRY TAIL”, DE HIRO MASHIMA
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

El gremi de mags Fairy Tail és el més
temut de tot el regne. Allà conviuen els
mags més durs, els més atrevits i els més
destructius. La Lucy vol ingressar a Fairy
Tail per a poder desenvolupar els seus
poders màgics i complir els encàrrecs del
gremi.
A càrrec d’Elisabet Vázquez. Per a infants
de 8 a 12 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 23
CLUB DE LECTURA:
“BILBAO-NEW YORK-BILBAO”,
DE KIRMEN URIBE

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

A càrrec d’Alícia Gil. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: “DIVAS &
CROONERS: LES VEUS DEL JAZZ”

Viatge per diferents països com Brasil,
Colòmbia, Jamaica o Guinea on aprendrem
diferents cançons i ritmes. Jugarem amb
instruments, amb les nostres veus i els
nostres cossos. A càrrec de Sol Homar.
Per a infants de 6 mesos a 3 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTIVAL FLAMENC, AMB MOTIU
DEL DIA D’ANDALUSIA
A les 19.30 h, al Teatre Auditori del
Mercat Vell

Preu: 5 €.
Ho organitza: Peña Cultural Andaluza
La Macarena

Diumenge 25

De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural

A càrrec de Jordi Allepuz. Activitat
gratuïta.
Ho organitza: Nits de música de
l’AETMV

Dissabte 24
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

TROBADA LOCAL D’ATLETISME
PISTA ESCOLAR

A partir de les 9 h, a la pista d’atletisme
del Poliesportiu Municipal

Amb la col·laboració del Ripollet Unió
Atlètica. Inscripcions gratuïtes mitjançant
els coordinadors de les escoles i instituts.
Més info a pame-ripollet.org
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TROBADA AMB L’ART

A les 10 h, a la porta de la Fundació
Mapfre (c. de la Diputació, 250,
Barcelona)

S’anirà a la Fundació Mapfre a veure
l’exposició del fotògraf Brassai (el tema
principal de la seva obra va ser París).
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

JUGA AMB LA HISTÒRIA:
“EL GRAN DINAR”

A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

S’ha de celebrar un gran dinar! Vols ajudar
a la mestressa a preparar el dinar i parar
taula? Vine a descobrir l’etiqueta i els
menjars propis del segle XIX. Preu: 1,5 €
els nens menors de 5 anys i 4 € a partir de
5 anys. Es recomana inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

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

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

Dilluns 26
TALLER: “COMUNICACIÓ
A TRAVÉS DE FACEBOOK”
A les 19 h, al Centre Cultural

Taller dirigit a les entitats culturals. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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Dimarts 27

Altres activitats

ÓPERA EN DIRECTE: “ROMEO ET
JULIETTE”, DE CHARLES GOUNOD

ACTIVITATS AL KFTÓ

A les 20 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell

Ópera en directe des del Gran Teatre del
Liceu. Preu: socis, 6 € i públic general, 10
€. Compra d’entrades: el dia de la sessió,
una hora abans de l’inici.
Ho organitza: AETMV

Dimecres 28
LABORATORIS DE LECTURA:
“AVUI ÉS UN BON DIA PER
CANVIAR EL MÓN”

A les 17.30 h, a la Bibliioteca Municipal

Atenció! Tots aquells i aquelles que creguin
que viure en un món millor és possible
queden convocats a la plaça central. Des
d’allà s’analitzaran realitats diverses, es
donaran a conèixer accions interessants i
decidirem com podem actuar per embellir el
nostre entorn.
A càrrec del personal de la Biblioteca. Per a
infants de 6 a 9 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

EL CLUB DEL LLIBRE AMB
KIRMEN URIBE: TROBADA DE
CLUBS DE LECTURA DEL VALLÈS
A les 19 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell

Es tracta del primer acte de l’Any del
Llibre. L’escriptor Kirmen Uribe, un dels
principals escriptors en eusquera, premi
Nacional de Literatura i premi Nacional
de la Crítica, autor, entre d’altres, de La
hora de despertarnos juntos, Lo que
mueve el mundo i Bilbao-New YorkBilbao visitarà Ripollet per a trobar-se
amb els participants del club de lectura
de la comarca. Conduirà la trobada el
seu traductor al català, en Pau Joan
Hernández. La trobada s’organitza gràcies
al programa “El club del llibre” de la
Gerència de Serveis de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous del mes de febrer. Taller de dibuix

De 18 a 20 h al Casal de Joves
Dilluns 5, 19 i 26. Speak and snack
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Dimecres del mes de febrer. Taller de
llengua de signes
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Dimarts 9. Taller de lettering
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Dimarts 20 i 27. Taller de cuina jove
De 18 a 20 h a la cuina del Centre
Cultural
Divendres 9. Cinefòrum
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Divendres 23. Taller de hip hop
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Dimarts 14. Concurs de Sant Valentí
Al Casal de Joves
-Inscripcions als tallers i bústia de
propostes:
kftoripollet@gmail.com

Concurs de disseny del logo
del CFA Jaume Tuset

Fins al 23 de febrer

Amb motiu de la celebració del 40è
aniversari de l’escola de persones adultes
de Ripollet, el CFA Jaume Tuset i
l’Associació Cultural i d’EA, han presentat
les bases del Concurs de Disseny del logo
del centre mitjançant tècniques de dibuix,
pintura, ceràmica o disseny gràfic.
Obert a totes les persones adultes.
Lliurament d’obres al CFA Jaume Tuset
(rambla dels Pinetons).
Premis: 1r i 2n premi, dotats amb un
obsequi relacionat amb la formació i l’art i
200 € i 100 € en metàl·lic, respectivament.
Més informació al telèfon 936 914 700

Tallers de l’associació de
fIbRomiàlgia a ripollet

D’octubre a juny, al Centre Cultural

- Chi kung, dimecres de 10 a 11 h
- Ball “al nostre ritme”: dimarts de 17 a
18 h
-Aquagym, dilluns de 12 a 13 h i dijous
de 12.30 h a 13.30 h.
Per a més informació i inscripció, cal
dirigir-se al Centre Cultural el 1r i 3r
dimecres de cada mes, de 17.30 a 19 h.
Contacte telefònic: 620382450, email:
ripolletfibro@hotmail.com

TALLERS DE MEMÒRIA

Inscripcions a partir del 15 de febrer

Per inscriure’s s’han d’adreçar al
departament de Serveis Socials de 8.30
h a 14.30 h (c. de la Salut, 1). Per a més
informació: 935 046 007

CURSOS I TALLERS
Al Centre Cultural
Tallers puntuals:

- Ioga en família. 3 de febrer. Sessió única,
d’11 a 12.30 h
- Cuina en família. 17 de febrer. Dues
sessions: de 10 a 11.30 h i de 12 a 13.30 h

2n Rally Fotogràfic Ripollet
festa de Sant Antoni Abat
Fins al 4 de febrer

Tema: actes populars de sant Antoni Abat
Categories: adults i infantil (fins als 14 anys)
Inscripció a acciofotograficaripollet.com
Lliurament d’arxius: màxim 4 fotografies
en format .jpg a través de l’adreça http://
accio-ripollet.fotogenius.es
Veredicte: 6 de febrer, a les 20 h al Centre
Cultural
Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

Tota la
informació
actualitzada a

ripollet.cat
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

Del 7 al 23 de febrer
A la Sala d’Art
“La mirada de l’altre”
Inauguració: dijous 8 de febrer, a les
18.30 h
Una producció del Parc Sanitari Sant
Joan de Déu. Onze parelles formades
per artistes reconeguts i aficionats
que elaboren onze obres conjuntes.
“La mirada de l’altre” és un projecte
multidisciplinar-pintura, escultura,
grafiti o collage- en què col·laboren
tècnics del Parc Sanitari Sant Joan de
Déu de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet conjuntament
amb diferents entitats cerdanyolenques i altres artistes.

Del 5 al 28 de febrer
A la Sala 1 d’Exposicions
“Carnaval. Fotografies de
comparses”
Inauguració: dijous 8 de febrer, a les
19 h
Les dues entitats de fotografia del
municipi, AFOCER i Acció Fotogràfica
Ripollet, fan una selecció d’una cinquantena d’imatges que mostren els
millors moments de les comparses
de Carnaval d’anys anteriors. Aquesta
exposició conjunta forma part del
programa d’activitats del Carnaval
2018.

Del 5 al 14 de febrer
Al Vestíbul
“Decoració de Carnaval”
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Fins al 4 de febrer
A la Sala d’Art
“1r Memorial Ramón Lorenzo”
Fotografies d’Acció Fotogràfica Ripollet. Aquesta mostra consta d’una
cinquantena de fotografies amb
la natura com a temàtica comuna.
D’aquestes obres, vint són obra de
l’ex – soci Ramon Lorenzo i la resta,
els treballs participants en el
1r Memorial Ramon Lorenzo.
Fins al 4 de febrer
A la Sala 1 d’exposicions
“Els Niños de la guerra expliquen
la seva vida, expliquen la teva
història”
Una producció de l’Arxiu Nacional de
Catalunya.
Entre el mes de març de l’any 1937
i el novembre de 1938, en el marc
d’un acord amb la Unió Soviètica, el
Govern de la República va enviar a la
URSS gairebé 3000 nens i nenes per
a protegir-los de la Guerra Civil. “Els
niños de la guerra expliquen la seva
vida, expliquen la teva història” narra
un dels més bonics capítols de la solidaritat entre els pobles: l’acolliment
dels nens refugiats de la Guerra.

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI (CIP)

“Andreu Solà. La mirada d’un
ripolletenc a la Catalunya
modernista”
Des del 15 de gener
Amb aquesta mostra es posa a
l’abast de tothom les obres d’aquest
artista local, que fins ara estaven a
la sala de reserva del CIP. Solà va ser
pintor, il·lustrador, fotògraf, articulista
i testimoni valuosíssim de la seva

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

època. Com a gran novetat, l’exposició comptarà amb materials inèdits
que ens ha donat la família.
Horari d’apertura al públic: Dimarts i
dimecres de 9:30 a 13 h i de 4 a 8 h;
Dijous de 4 a 8 h i l’últim diumenge
de mes d’11 a 14 h.

“II gimcana fotogràfica. Ripollet,
un passeig en el temps”
Des del 28 de gener
Aquesta nova exposició d’Acció Fotogràfica Ripollet, amb una vintena
de quadres, ens apropa al Ripollet del
passat i del present amb un nexe en
comú: la fotografia. Horari d’apertura
al públic: Dimarts i dimecres de 9:30
a 13 h i de 4 a 8 h; Dijous de 4 a 8 h i
l’últim diumenge de mes d’11 a 14 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Del 5 al 28 de febrer
Concurs Santiago Piñol
A càrrec d’AFOCER.
Aquest concurs fotogràfic es va
instituir l’any 2002 com homenatge
a Santiago Piñol, soci d’AFOCER des
l’any 1973 i resident al barri del Pont
Vell. Santiago, persona molt popular
tant a Cerdanyola com a Ripollet, ha
immortalitzat des d’antany els diversos esdeveniments que han succeït
en aquestes dues poblacions, especialment les festes que es celebren en
el barri on residia.
En el seu honor, AFOCER juntament
amb l’Associació de Veïns del Barri
del Pont Vell, organitza cada any el
Concurs Fotogràfic Santiago Piñol, les
obres mes representatives del qual,
s’exposen posteriorment en les dues
poblacions.

Us publiquem
els vostres actes

Aquelles entitats locals
interessades i que organitzin actes
el mes de febrer, poden enviar
la informació abans del 20
de febrer al correu electrònic
info@ripollet.cat.

