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l’Agenda

març 2018

Dijous 1

Dissabte 3

SOPAR D’ALFORJA

CLUB DE CÒMIC INFANTIL
“DORAEMON”, DE FUJIO F. FUJIKO

ENCANTS DELS ATURATS

Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

En Doraemon és un gat robòtic que ve del
futur per intentar evitar que el desventurat
Nobita Nobi cometi tants errors. A
càrrec d’Elisabet Vázquez, directora de la
Biblioteca. Per a infants de 8 a 12 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 2
CLEAN UP DAY

Durant el matí. al riu Ripoll

Segona edició d’aquesta jornada de neteja
de la llera del riu, amb la participació
d’estudiants de secundària de Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

MAREA PENSIONISTA

A les 19 h, al Centre Cultural

Presentació de Marea Pensionista, amb
l’objectiu de crear aquest moviment a Ripollet
Ho organitza: Coordinadora Marea
Pensionista Catalunya

TEATRE: “BARBES DE BALENA”
A les 21 h, al Teatre Auditori

Barbes de balena ens transporta a la vida
de la doctora Dolors Aleu i Riera (18571913), la primera dona llicenciada en
Medicina a Catalunya i a l’estat espanyol.
La seva va ser una carrera plena d’obstacles,
que va anar superant, per poder exercir la
professió de metgessa. La seva tesi doctoral
és una defensa aferrissada de la necessitat
de l’educació de les dones en el camí per
aconseguir una societat millor. A partir de
la seva figura, també fan memòria de àvies i
besàvies i reflexionen sobre les dones d’avui
dia. Dins el programa del Dia de la dona
treballadora. Preu: 16 €. Més informació a
espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

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

A les 21 h, a la seu del Centro Aragonés

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

Diumenge 4

LABORATORI DE LECTURA:
“AVUI ÉS UN BON DIA PER
CANVIAR EL MÓN”

Taller “els bons aires”. El canvi climàtic.
D’11.30 a 12.30 h. A càrrec de La Gresca.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

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

CONCERT CORAL:
“TRESORS DEL TEMPS”

A les 12.30 h, al Teatre Auditori

En aquesta ocasió, les tres seccions corals
de l’Escola Coral Els Pinetons (L’Esqueix,
Cor infantil i Cor Jove) cantaran juntes,
conduïdes pels seus directors Luc Sánchez
i Toni Santiago. Presenten un espectacle
elaborat a partir de records reals o, com diu
el seu títol, “Tresors del temps”. Es tracta
del setè aniversari d’un projecte artístic i
educatiu vinculat a l’Escola Els Pinetons.
Preu de l’entrada: 4 euros. Una hora abans
a la taquilla del Teatre Auditori.
Ho organitza: Escola Coral Els Pinetons

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc Massot

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

El Memory del parc. Taller de dibuix
per a fer el memory del parc. A càrrec de
l’Associació Ripollet Natura.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

CINCOMARZADA

A les 10 h, a la seu del Centro Aragonés

Esmorzar típic, amb migues, cansalada i
botifarra. Preu: 5 € els socis i 8 els que no
ho siguin.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

PETIT MERCAT VELL: “EL LLOP
I LES SET CABRETES ”
XIP XAP TEATRE
A les 18 h, al Teatre Auditori

El conte tradicional de “Les set cabretes i
el llop” i l’expliquen en un joc dramàtic
divertit, ple d’ironia rural, amb l’actitud
de “veure-les venir” dels pastors pirinencs.
Preu: 5 €. Adreçat a infants entre 2 i 7 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

BALLADA DE GITANES

A partir de les 17 h, al Pavelló Joan Creus

Amb la participació de la colla de Gitanes
de Ripollet, els Antics dansaires de
Cerdanyola i les colles de Polinyà, La
Llagosta i Lliçà de Vall. Amb coca i mistela
per acabar la festa. Gratuït.
Ho organitza: Colla de Gitanes de
Ripollet
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BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

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

Dimecres 7
TALLER DE Txikung

De 10 a 11 h, al Centre Cultural

A càrrec de Joan Revuelta. Amb motiu de
Dia internacional de les dones.
Ho organitza: Associació Fibromiàlgia i
Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet

HORA DEL CONTE
“Les històries del
senyor Borra”

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

El Senyor Borra és un petit titella amb cos
de drap de la pols viu dins una capsa de
sabates i els seus somnis el duen a viatjar
pel circ. A càrrec de Micro Troupe. Per a
infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 8
MANIFEST DIA de La
dona treballadora
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Nits de música: Òpera,
clàssica i sarsuela

A les 20 h, al Centre Cultural

Una selecció de peces d’òpera, música
clàssica i sarsuela, que tenen com a
protagonista la dona. Amb la col·laboració
de Dones per la Igualtat. Acte gratuït,
coordinat per Ángel Esteve, Rafael López i
Víctor Diéguez Jr.
Ho organitza: Nits de música de
l’AETMV

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

SENDERISME: GR-192. ETAPA 1
De Cambrils a Mare de Déu de la Roca
(15,35 km)

Té un desnivell acumulat de pujada de
334 metres i un desnivell de baixada
de 80 metres. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: CER

A les 12 h, a la pl. del Molí

TALLER: IOGA EN FAMÍLIA

CONFERÈNCIA I PRESENTACIÓ
DE LA REVISTA 973

Taller per a famílies amb fills de 5 a 12
anys. Cal inscripció prèvia. Preu: 4 euros
per infant i gratuït per als pares i mares.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Lectura del manifest i acte simbòlic.
Ho organitza: Taula feminista

A les 19 h, al Centre Cultural

Conferència “Les dones i el món del
treball”, càrrec de Teresa Torns, doctora en
sociologia de la UAB. I presentació dels
continguts del núm. 3 de la revista 973,
“Dones a Ripollet”. Amb motiu del Dia
internacional de les dones.
Ho organitza: Grup d’Estudis Ripolletencs
(GER)

A les 20.30 h, al Centre Cultural

Dins els actes del Dia de la dona
treballadora
Ho organitza: Dones feministes de
Ripollet

CONCERT DE RAP

A les 21 h, davant els locals d’assaig
municipals (c. de Jaume I amb avda. del
riu Ripoll)

Ho organitza: Associació Musical
Kanyapollet, amb la col·laboració de la
Regidoria de Joventut.

Diumenge 11
RIPOSTOCK

Durant el matí, a la rambla de Sant Jordi
(Can Mas)

Fira de comerç, amb parades de productes i
serveis del comerç local, bons preus i molts
regals.
Ho organitza: UCR

De les 11 a les 12.30 h, al Centre Cultural

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“LA LLUNA LA PRUNA”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Divendres 9

Animals fascinats amb la lluna, un cargol
amb mal de panxa, una vaca juganera...
Animalons i bestioles són els protagonistes
d’aquestes rondalles i cançons adreçades
als més menuts de casa. A càrrec de Blai
Senabre. Per a infants fins a 4 anys
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

XERRADA: “AFECTIVITAT
I SEXUALITAT”

TEATRE: “UN MUSEU
DISPARATADO”

Dins el cicle de xerrades dirigit a joves de
12 a 17 anys, en el qual es tractaran temes
al voltant de la salut sexual i afectiva del
jovent. A càrrec de Montserrat Martínez,
responsable del servei Tarda Jove al CAP II
Ho organitza: Regidoria de Joventut, de
Serveis Socials i Servei d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva (ASSIR) del CAP
II Cerdanyola-Ripollet

Els usuaris d’Aspasur ens proposen amb
aquesta obra una visita guiada per la
història del cinema, amb una mica de
suspens, fantasia, comèdia i emoció.
Entrada gratuïta. Dilluns, 12 de març, la
tornaran a interpretar per a les escoles del
municipi.
Ho organitza: Aspasur

A les 18 h, al Casal de Joves

SOPAR DE DONES,
XERRADA/DEBAT

A les 18 h, al Teatre Auditori

40È CONCURS DE “MIGAS”

Durant el matí, al parc de Primer de Maig

Concurs i tast de “migas”. Lliurament de
premis a les 13 h.
Ho organitza: AV Can Mas

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc Massot

Activitat “Mou el cos per la salut
ambiental”. De 12 a 13 h. Dins el
Programa metropolità d’Educació per a la
sostenibilitat. A càrrec de La Gresca.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet
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JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Endinsa´t a l’energia i a l’aigua
de casa”. Apreneu a estalviar energia
de manera didàctica i divertida. Dins el
Programa metropolità d’Educació per a
la sostenibilitat. A càrrec de l’Associació
Ripollet Natura.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

EXHIBICIÓ DE BALLS

A les 18 h, al Teatre Auditori

Exhibició de balls de saló, salsa, bachata,
kizomba, bollywood i flamenc, a càrrec
de les escoles Graceland, Dansa Jove, A
ritme i 3 pasos. Venda d’entrades al Centre
Cultural i a la seu de l’AV Can Vargas (c.
de Federico García Lorca, 5) els dies 2 i 5
de març, de 17.30 a 20 h. Preu: 3 €.
Ho organitza: AV Can Vargas

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: “EL PRISIONERO
DEL CIELO”
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

Tertúlia sobre aquesta obra de Carlos Ruiz
Zafón.
Ho organitza: AETMV

Dimarts 13
CLUB DE LECTURA. LLEGIR
EL TEATRE: “SOL SOLET”,
D’ÀNGEL GUIMERÀ

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Drama que retrata la dolorosa soledat
que ha emmotllat la personalitat
extremadament sensible de Jon, el qual
es veurà immergit en un triangle de
passions mal resoltes que farà aflorar les
contradiccions irresolubles de l’ànima
humana. A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre. Places limitades. Cal
inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 14
CONFERÈNCIA: “Passat,
Present i futur de
l’educació de persones
adultes, la realitat de
Ripollet”
A les 17 h, al Centre Cultural

Confència a càrrec de la Dra. Margarida
Massot (professora de pedagogia de la
UAB i especialista en educació de persones
adultes) i presentació de les conclusions
de l’Informe de planificació educativa de
la població adulta de Ripollet, a càrrec
de Clara Albors (Gerència de Serveis
d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports de la Diputació de Barcelona).
Acte en el marc de la celebració del 40è
aniversari del CFA Jaume Tuset, adreçat a
la comunitat educativa i al públic en general.
Ho organitza: CFA Jaume Tuset

CONCERT: OVIDI4

A les 21.30 h, al Teatre Auditori

OVIDI 4 en concert a Ripollet, dins la
gira Cuidem-nos. Obertura de portes a les
20.30 h, amb servei de bar, pintxos i caixa
de resistència. Informació sobre entrades a
entradas.codetickets.com. Preu: 12 €
Ho organitza: CDR Ripollet

LLEGIM I CREEM:
“PROTAGONISTES”

Divendres 16

Hi ha un munt de contes i llibres
protagonitzats per personatges femenins.
Voleu conèixer aquestes protagonistes?
A càrrec de Noèlia López, de la Biblioteca.
Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DIA DE LA VISIBILITAT TRANS:
XERRADA

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

TALLER EN FAMÍLIA: “TALLER
DIA DEL PARE”

De 17.30 a 19 h, a Els Solets-Minnilandia
(c. del Sol, 13)

Vine a jugar en família i a preparar una
sorpresa pel pare. Taller recomanat per
a infants a partir d’1 any. Cal inscripció
prèvia. Preu: 8,50 € per família.
Ho organitza: Associació per la Criança
Compartida Els Solets-Minnilandia

Dijous 15
TALLER: “MANEIG DE LA FEBRE
EN PEDIATRIA”
De 18 a 19.30 h, al Centre Cultural

Per a més informació i inscripcions,
consultar al CAP Ripollet, Pinetons i
Farigola. Ho organitza: Centres d’Atenció
Primària de Ripollet

BIBLIOSOUND: BUSCANDO
EL DUENDE

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

A les 17.30 h, a l’escola Els Pinetons

Xerrada oberta a càrrec de l’Associació
Chrysallis (Associació de famílies de
menors transsexuals) i de l’Observatori
contra l’Homofòbia. Dins el programa
d’actes del Dia internacional de la
visibilitat trans.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CONFERÈNCIA: “COM EDUQUEM
ELS NENS EN L’ESPORT?”
A les 16.45 h, a l’escola Enric Tatché

Xerrada oberta a càrrec de Nacho Cáceres,
pare, atleta internacional d’atletisme i
entrenador. En el marc dels actes del 40è
aniversari de l’escola Enric Tatché i Pol.
Ho organitza: AMPA i escola Enric
Tatché

TEATRE: “CLAUDIA”

A les 21 h, al Teatre Auditori

Claudia Victoria Poblete va néixer l’any
1978 a Buenos Aires. Pocs mesos després
de néixer va ser apartada dels seus pares
i se la va apropiar una família de l’entorn
militar durant la dictadura argentina. No
fou fins als 22 anys que va descobrir el seu
nom real i la seva veritable identitat.
El seu testimoni verídic ens fa reflexionar
sobre temes tan actuals com els límits que
les societats han de posar al poder i de
quina manera ens hi podem implicar com a
individus. Espectacle en castellà. Preu: 16
€. Més informació a espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV
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Dissabte 17
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 AMB L’ART

A les 10.15 h, a la porta del Caixa Fòrum
(av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8,
Barcelona)

L’Obra Social “la Caixa”, el Musée du
Louvre i el Musée du Louvre-Lens presenten
la primera exposició a Espanya dedicada a la
música de les antigues civilitzacions d’Orient,
Egipte, Grècia i Roma.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: CUINA EN FAMÍLIA

A les 10 i a les 12 h, al Centre Cultural

Taller per a famílies amb fills de 5 a 12
anys. Dues sessions divertides i una bona
oportunitat per introduir la cuina als més
petits. Preu. 4 € per infant i gratuït per als
pares i mares. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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ESCUDELLA POPULAR

A les 12 h, al pati del Centre Cultural

En el marc del projecte de càtering social de
l’Associació d’Aturats. Amb actuacions en
directe.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA
TREBALLADORA AL CENTRO
ARAGONÉS

Dimecres 21

Dinar cuinat pels homes de l’entitat. Preu:
8 € per persona, socis i no socis.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

A les 11.30 h

Taller per aprendre remeis casolans,
recomanat per a infants entre 6 i 12 anys.
Es recomana inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 14 h, a la seu del Centro Aragonés

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

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

Presentació pública dels projectes.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Saeteros: Luís Sánchez, Víctor Palacios
i Pepe Hoyos. A la guitarra, José Gabriel
Calderón i recitant, Toni Valenzuela.
Entrades anticipades a la seu de l’AV
Can Clos. Donatiu: 5 €. A la taquilla del
Teatre Auditori: 8 €.
Ho organitza: AV Can Clos

TALLER STOP MOTION

De 10 a 14 h, al Centre Cultural

Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc Massot

Activitat “L’aigua neta”. De 12 a 13 h.
Dins el Programa metropolità d’Educació
per a la sostenibilitat. A càrrec de La
Gresca.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Pintem un quadre de primavera”.
A càrrec de l’Associació Ripollet Natura.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

Juga amb la HISTÒRIA:
LA BRUIXETA REMEIERA

II EXALTACIÓN DE LA SAETA

Diumenge 18

SOM CULTURA, SOM LLENGUA:
LA COMUNICACIÓ ÉS MÉS QUE
PARAULES

Taller per a reflexionar sobre el que diem,
però, sobretot, com ho diem. A càrrec
de l’Oficina de Català. Dins el cicle de
xerrades sobre llengua catalana i cultura
popular. Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca o a l’Oficina de
Català (Centre Cultural).
Ho organitza: Oficina de Català i
Ajuntament de Ripollet

pressupostos participatius

A les 18 h, al Teatre Auditori

Dimarts 20

A les 19 h, al Teatre Auditori

Dilluns 19
TALLER PER A ENTITATS:
“DISSENY DE CARTELLS
I PUBLICITAT AMB PROGRAMARI
LLIURE”
De 19 a 22 h, al Centre Cultural

VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
Està previst que sobre les 11.30 h, els
corredors de la Volta Ciclista a Catalunya
passin per Ripollet.

HORA DEL CONTE:
“EL RATOLÍ FREDERICK
I LES PARAULES”

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

El ratolí Frederick ens explica la
importància de les paraules, com podem ser
artistes amb un sol punt o com entendre la
diversitat amb una cera de color vermell.
A càrrec de Clara Gavaldà. Per a infants a
partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“CONSTRUCCIONS IDENTITÀRIES
WORK IN PROGRESS”
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

Presentació a càrrec de l’autora, la fotògrafa
Mar C. Llop. Acte amb motiu del Dia
internacional de la visibilitat trans i també
dintre de l’Any del Llibre.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Curs gratuït per a entitats de Ripollet.
Més informació i inscripcions al Centre
Cultural.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

REUNIÓ INFORMATIVA ALS
HORTOLANS DE LA LLERA DEL
RIU RIPOLL
A les 19 h, al Centre Cultural

Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEMA

A les 19 h, al Centre Cultural

Gratuït. Pel·lícula a determinar
Ho organitza: Dones per la Igualtat
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Dijous 22

Dissabte 24

Divendres 30

club de còmic JOVE: “Paul
en los scouts”, de Michel
Rabagliati

ENCANTS DELS ATURATS

DIVENDRES SANT

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

Processo del Vía Crucis amb la imatge del
Sant Crist portada pel Cos de Portants
de la parroquia i el pas de la Verge
dels Dolors portat pel Cos de dones.
Recorregut: església, carrer de la Salut,
plaça Clos, carrer dels Afores, Escoles,
Canigó, Rbla. de Sant Esteve, carrer de
Padró, Montcada, plaça de l’11 de setembre
(trobada de les dues imatges), carrer de la
Lluna, Calvari, Anselm Clavé i Nou, fins
l’església.
Ho organitza: Parroquia de Sant Esteve

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Montreal, 1970. Paul està a punt de fer
els 10 anys, ha entrat als “scouts”, viu els
seus primers amors i, a través dels seus
ulls recuperem els jocs d’infància, però
també les pors, els somnis i els drames. A
càrrec d’Elisabet Vázquez, directora de la
Biblioteca. Per a joves de 13 a 16 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

VI CONCERT DE MÚSICA
RELIGIOSA

A les 21.30 h, a l’església de Sant Esteve

Enguany dedicaran el nostre concert de
Setmana Santa a cançons de temàtica
religiosa composades el segle XX. Hi haurà
temes de Stravinsky, Albert Taulé, John
Rutter, Gyorgy Deak-Bardos i Arvo Pärt.
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

Divendres 23
DIA DE L’ARBRE

Durant el matí, al Poliesportiu

Amb la participació dels alumnes de 6è de
les escoles de Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA:
“La TIETA MAME”
de PATRICK DENNIS

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Un nen de deu anys es queda orfe a
l’Amèrica del 1920 i és posat sota
la potestat d’una dama excèntrica,
obsessionada per estar “à la page”, vital,
capritxosa, seductora i adorable. Al seu
costat, passarà els trenta anys següents
immers en una espiral incessant de festes,
amors, aventures i diversos cops de fortuna.
A càrrec d’Alícia Gil. Places limitades. Cal
inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: “HISTÒRIA DEL
CINEMA MUSICAL NORDAMERICÀ”

De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural

38a sessió, sobre pel·lícules de l’any 1967.
Amb Lluís López i Joana Raja. 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

STORYTIME: “the far west”

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 MT Idiomes - Kids&Us Ripollet. Per a infants de 3 a 8 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 25
JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc Massot

Taller d’escultura i aigua. D’11.30
a 12.30 h. A càrrec de La Gresca.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Sessió d’anellament d’ocells. Descobreix la
fauna del parc dels Pinetons. A càrrec de
l’Associació Ripollet Natura.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

DIUMENGE DE RAMS
A les 12 h, a la plaça Clos

Benedicció de les palmes i rams
Ho organitza: Parroquia de Sant Esteve

A les 21 h, a l’església de Sant Esteve

Altres activitats
CURSOS TRIMESTRALS
(ABRIL-JUNY 2018)
Al Centre Cultural.

Matrícula gratuïta. Preu: 35,40€/mes.
Cuina d’estiu
Dilluns, de 19 a 22 h
Cuina de fusió oriental-catalana
Dijous, de 19 a 22 h
Cuina d’autor
Dimecres, de 19 a 22 h
Creació d’efectes especials i emotion
graphics
Dijous, de 19 a 21 h
Tai-txi
dimecres, de 17 a 19 h

Taller d’activació-relaxació

Inscripcions del 12 al 23 de març

BALL PER A LA GENT GRAN

El taller es durà a terme el 9, 16, 23 abril i
2 de maig, de 10 a 12 h, al Casal d’Avis
Inscripció i informació: Serveis Socials (c.
de La Salut, 1)

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

Inscripcions del 5 al 20 de març

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Dilluns 26
8a SESSIÓ DE MÚSICA SACRA

A les 20.15 h, a l’església de Sant Esteve

A càrrec de Jordi Giménez de la Societat
Coral “El Vallès”, qui oferirà una
conferència sobre Stabat Mater, on hi
participarà la secció Coral Tradicional.
Coordinat per Rafael López i Ángel
Esteve.
Ho organitza: Nits de Música de
l’AETMV

Taller “una gran història”

Taller d’habilitats emocionals i foment de
l’autoestima a través de la història de vida.
Es durà a terme els dimecres, de 10 a 12 h,
al Casal d’Avis, del 4 d’abril al 13 de juny.
Inscripció i informació: Serveis Socials (c.
de La Salut, 1)

oficina de català

Oferta del 3r trimestre

Sessions inicials (20 h). Dilluns d’11.15
a 12.45 h. Del 5 de març al 25 de juny
Grup de conversa (10 h). Dimarts
d’11.30 a 12.30 h. Del 6 de març al 22 de
juny
Inscripcions: Matins de 10 a 13 h i tardes
de dimarts, de 16.30 a 18.30 h.
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

Del 25 de febrer al 31 de març
A la Sala d’Art
“Miralls bruts”
Inauguració: 8 de març, a les 18.30 h

A càrrec de Srta.Mateixa, pseudònim
sota el que treballa aquesta artista,
que explora les seves angoixes a través d’autoretrats protagonitzats per
traços enèrgics i viscerals, on la taca i
l’ombra es transformen en crits, més
enllà de la matèria amb què s’han
realitzat.

De l’1 al 31 de març
A la Sala 1 d’exposicions
“D.O.N.E.S”
Inauguració: 8 de març, a les 19 h

Agenda Núm. 234 — Març 2018

Del 7 al 22 de març
Al Vestíbul
“Trans at work”
Exposició amb motiu del Dia internacional de la visibilitat trans, que se
celebra el 31 de març i també dins
els actes del Dia internacional de les
dones. Es tracta d’una mostra procedent d’Alemanya, sota la direcció
artística de la fotògrafa Anja Weber
i consta de 12 retrats individuals de
persones transgènere que tenen el
coratge de mostrar la seva imatge i el
seu nom en públic.
Arriba gràcies a la feina conjunta
dels ajuntaments de Barcelona i de
Ripollet i l’entitat Colors de Ponent,
de Lleida.

BIBLIOTECA PÚBLICA

De l’1 al 31 de març
Exposició fotogràfica “2n Rally
Tres Tombs de Ripollet”
A càrrec d’Acció Fotogràfica Ripollet

CASA NATURA

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

Exposició organitzada per AFOCER,
amb motiu del Dia internacional de la
dona, el 8 de març.
La mostra aborda, des d’una perspectiva sociològica, l’evolució de la
dona des de l’àmbit de les estructures familiars i socials tradicionals,
fins a una societat que vol ser més
igualitària i justa. En ella es pot veure
el paper que juguen, en aquesta evolució, els estereotips, els rols socials,
el concepte de feminitat, l’empoderament, el sostre de vidre...
Diversos autors ens mostren diferents mirades al món, sempre ric i
complex, de la dona.

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

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI (CIP)

Horari d’apertura al públic: Dimarts i dimecres de 9.30 a 13 h
i de 16 a 20 h; Dijous de 16 a 20 h i
l’últim diumenge de mes, d’11 a
14 h
“Andreu Solà. La mirada d’un
ripolletenc a la Catalunya
modernista”
Amb aquesta mostra es posen 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
època. L’exposició compta amb materials inèdits donats per la família.
“II gimcana fotogràfica. Ripollet,
un passeig en el temps”
Exposició d’Acció Fotogràfica Ripollet, que compta amb una vintena de
quadres que ens apropen al Ripollet
del passat i del present amb un nexe
en comú: la fotografia.
“Protagonistes.
Ripolletencs que deixen petjada”
Mostra permanent sobre Andreu
Solà, Josep Maria Brull, Gaietà
Renom, Emma Maleras, Lluïsa Sallent
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.
Visita al Moli d’en Rata
Concertar visites prèviament
al Centre d’Interpretació del
Patrimoni (c. del Molí d’en Rata, 1).
Tel. 935 946 057

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 març al correu electrònic
info@ripollet.cat.

