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l’Agenda
Dimarts 2
VISITA AL MUSEU TÈXTIL
DE BARCELONA

Hora a concretar, a la seu de Creu Roja
(av. Creu Roja, 25)

Sortida per a persones majors de 65 anys.
Cal inscripció prèvia trucant al 93 691
61 61 o a ana.garcia@creuroja.org (Ana
García).
Organitza: Creu Roja CerdanyolaRipollet-Montcada

PRESENTACIÓ: ENTRETOTS
A les 19 h, al Centre Cultural

Presentació de la nova entitat Entretots
Vallès, amb el lema “Atenem la dis_
discapacitat fomentant la capacitat”.
Organitza: Entretots Vallès

octubre 2018

BIBLIOLAB INFANTIL:
“PLANETARI DIGITAL FAMILIAR”

A les 17.30 i a les 18.30 h, a la Biblioteca

Un viatge per conèixer de manera diferent i
en una pantalla de 360º l’Univers, a càrrec
d’Explora360. Per a infants de 6 a 11 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

RECEPCIÓ INSTITUCIONAL
A LES ASSOCIACIONS
DE VÍCTIMES DE L’AMIANT

A les 18.30 h, a la Biblioteca Central de
Cerdanyola (pl. d’Enric Granados, 1)

Recepció presidida pels alcaldes de
Ripollet, José M. Osuna, i Cerdanyola
del Vallès, Carles Escolà, amb motiu de la
Trobada Internacional Anual de Víctimes
de l’Amiant. Presentació del projecte de
memorial als treballadors/es d’Uralita i als
veïns i veïnes víctimes de l’amiant. Entrada
lliure. Aforament limitat. Hi col·labora
l’Ajuntament de Ripollet i l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.
Oganitza: AVAAC i Col·lectiu Ronda

Dimecres 3
BIBLIOLAB INFANTIL:
“PLANETARI FAMILIAR:
EXPLORADORS DE L’ESPAI”

A les 17.30 i a les 18.30 h, a la Biblioteca

Conte per descobrir l’Univers en una
pantalla de 360º, a càrrec d’Explora360.
Per a infants de 3 a 7 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 5

Dijous 4

A les 21 h, al Teatre Auditori

CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
“EL CARTER DE L’ESPAI”
A les 17.30 h, a la Biblioteca

“El carter de l’espai”, de Guillaume
Perreault, explica la història del Bob, a qui
l’apassiona la seva feina. A bord de la seva
nau espacial, reparteix cartes i paquets a un
munt de gent arreu de la galàxia -almenys,
a la part de la galàxia que ell coneix. A
càrrec d’Elisabet Vàzquet. Per a infants
de 8 a 12 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ 25a TEMPORADA
DE L’AETMV: “ÉS LA TEVA FESTA”
Presentació de la temporada 2018/19 de
l’Associació d’Espectadors del Teatre del
Mercat Vell (AETMV), amb la companyia
Artristras com a mestre de cerimònies. Per
commemorar el seu aniversari, l’entitat ha
preparat un munt d’activitats i propostes,
abonaments i tarifes i col·laboracions amb
altres entitats. Entrada gratuïta.
Organitza: AETMV

Dissabte 6
SENDERISME: ETAPA 1. GR-151

A les 7 h, al c. del riu Ripoll amb c. Molí
d’en Ginestar

Del Monestir de Montserrat a Castellgalí
(18 km). Desnivell positiu: 350 m.
Desnivell negatiu 700 m.
Organitza: Centre Excursionista Ripollet

35a FESTA DE LA FOTOGRAFIA
A partir de les 9 h, a l’escola Anselm
Clavé

Esmorzar a l’Escola, inauguració de
l’exposició “Premis Catalunya 2017 Jorge
Llorca” al vestíbul del Centre Cultural
i recorregut fotogràfic per Ripollet: al
Centre Parroquial amb els Amics del
Teatre, espectacle de ball a la pl. del
Molí i CIP Molí d’en Rata. La jornada
finalitzarà amb un dinar al Restaurant
Enovins, actuacions sorpresa i fotografia
de productes. No cal ser soci de l’entitat
per participar en aquesta activitat. Cal
inscripció prèvia. Consultar disponibilitat
de places a acciofotografica@gmail.
com. Preu: 7 € (inscripció+esmorzar) i
35 € (inscripció+esmorzar+dinar). Les
fotografies realitzades durant la jornada,
podran presentar-se al concurs “35a Festa
de la fotografia. Ripollet 2018”. Bases a
acciofotograficaripollet.com. Entrega de
premis, el 28 d’octubre.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

ENCANTS DELS ATURATS

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola
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BOTIGA AL CARRER

De 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h,
a diversos espais

Durant tot el dia, en el marc de la
celebració de la Nit del Comerç, en horari
comercial, els establiments participants
trauran a les portes de les botigues els seus
productes i serveis per apropar el seu negoci
a la ciutadania.
Organitza: UCR

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“L’AMOR PELS LLIBRES A LA
PRIMERA INFÀNCIA”
A les 11 h, a la Biblioteca

Acostarem el món dels llibres i la lectura
a les famílies amb una sessió de contes
inspirats en la pedagogia Waldorf i un
taller sobre com crear un espai de lectura
a casa pels infants. A càrrec d’Els SoletsMinnilandia. Per a infants d’1 a 6 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTES DEL PILAR

A partir de les 11 h, al Centro Aragonés

A les 11 h, esmorzar sorpresa i, a les
18 h, concurs de truites i de dolços, amb
degustació final dels plats participants.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet
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18è ANIVERSARI ALEGRÍAS
DEL SUR

A les 18.30 h, a l’Església de Sant Esteve

Missa rociera amb l’actuació de l’Associació
rociera Alegrías del Sur. Oficia l’acte, el
rector Mn. Josep Gassó.
Organitza: Ass. Rociera Andaluza
Alegrías del Sur de Ripollet

NIT DE TAPES +
NIT DEL COMERÇ

De 18 a 24 h, al Mercat Municipal
i a la pl. de Pere Quart

Després de l’èxit de les anteriors edicions,
arriba la quarta edició de la Nit de tapes,
on una quinzena de paradistes serviran les
seves tapes elaborades amb productes frescs
i de qualitat del Mercat. Tapetes, pintxos,
exquisideses, beguda, animació musical a
l’exterior i una fira comercial a la mateixa
plaça de 20 a 24 h. A partir de les 18 h,
els establiments instal·laran parades a la
plaça per oferir els seus productes i serveis.
Paral·lelament, de 18 a 21 h, tindrà lloc
la Fira del petit comerç, on els més menuts
faran de comerciants venent, a preus
simbòlics, els seus productes de segona mà.
Amb la participació d’entitats culturals
i comercials de la ciutat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: “IMPROMAGIA”

A les 12 i a les 21 h, al Teatre Auditori

Espectacle que uneix la màgia i la
improvisació, sota la direcció de Javier Alba
de Alba. Els actors crearan històries sense
guió i la màgia serà present en totes elles.
La sessió matinal, a les 12 h, està adreçada
a un públic familiar (infants a partir de 4
anys) i, a la nit, a públic adult. Compra
d’entrades anticipades a atrapalo.com o a
la taquilla del Teatre Auditori, el dia de
l’espectacle. Preu: 9 €/10 €.
Organitza: Racons per Gaudir Palau
Ausit

12a NIT JOVE

A partir de les 17 h, al parc del riu Ripoll

A les 17 h, ‘crooked break competition’ i, a
les 21 h, actuació d’Epidemic Dance Show.
A partir de les 22 h, concerts d’Ona Osuna,
Akantoide i Rame i, per acabar, sessió
de Djs amb Lumpen’s Crew i Pimentito
Becerra. Servei de bar a preus populars. Hi
col·labora el Casal de Joves i la Regidoria
de Joventut.
Organitza: Centre d’Esplai L’Estel

XXVIII TROBADA DE GEGANTS

A partir de les 11 h, a diversos espais

A les 11 h, plantada de gegants, al parc
del Primer de Maig. La cercavila per
les rambles de Sant Jordi i Sant Esteve,
començarà a les 12 h i, a les 13 h, tindrà
lloc el Ball de gegants a les antigues pistes
de l’ESBAR.
Organitza: Comissió Ripolletenca
d’Activitats Culturals - CRAC

FESTES DEL PILAR

A partir de les 11 h, al Centro Aragonés

A les 11 h, començarà el campionat de
dòmino i, a les 19 h, es farà l’entrega de
premis de diferents campionats i concursos
de les Festes.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL PINETONS

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “El cicle de l’aigua”, a càrrec de
Ripollet Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Conte: el rei dels ocells i taller
de mòbil”, de 12 a 13 h, a càrrec de La
Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

PETIT MERCAT VELL:
“EL PETIT ELEFANT”

A les 18 h, al Teatre Auditori

Diumenge 7
FESTA DE SANT
FRANCESC D’ASSÍS

A partir de les 10.30 h, a diversos espais

Trasllat del penó des de la seu de l’entitat,
al c. dels Afores, fins a l’església, on
tindrà lloc la missa. Posteriorment, es farà
la processó pels carrers del centre fins a
arribar, de nou, a la seu de l’entitat, on es
servirà un petit aperitiu.
Organitza: Agrupació de Pessebristes de
Ripollet

Espectacle de titelles “El petit elefant”, del
Centre de Titelles de Lleida. Adreçat a
infants a partir de 3 anys. Venda d’entrades
durant la setmana prèvia a la representació
al Centre Cultural o una hora abans
de l’espectacle, a la taquilla del Teatre
Auditori. Preu: 5 €, majors de 16 anys i
adults i 3,75 €, menors de 16 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Dilluns 8
TALLER: RISCOS A LA LLAR

De 10.30 a 12 h, al Centre Cultural

Taller adreçat a persones majors de 70
anys que viuen soles o amb algú altre
d’edat similar. L’objectiu és treballar per la
prevenció d’accidents als domicilis, aprenent
les mesures adequades en cada situació, i
saber donar resposta davant un accident
domèstic. Inscripcions als CAPs Pinetons i
Farigola.
Organitza: Equips d’Atenció Primària de
Ripollet.

CAFÈ LITERARI:
“TRES PRESONERS”

A les 15.30 h, al Centre Cultural

Tertúlia literària sobre l’obra “Tres
presoners”, d’Aurora Bertrana, que explica
la història de tres presos alemanys que,
acabada la II Guerra Mundial, són enviats
a França a treballar per a famílies pageses.
Organitza: AETMV

BIBLIOLAB CREATIU:
“CREACIÓ DE MINI LLIBRES”
A les 18 h, a la Biblioteca

Taller creatiu per a adults per aprendre
a fabricar, de forma artesanal, llibres de
petites dimensions. A càrrec de Berota
Manualitats. Places limitades. Cal
inscripció prèvia. #AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: “CERTIFICAT DIGITAL
PER A ENTITATS”

PRESENTACIÓ: “ARTHUR FISHER”,
DE BORJA SIMÓN ORTEGA

Curs gratuït per a entitats culturals de
Ripollet sobre el certificat digital, el qual
facilita els tràmits que han de realitzar amb
les administracions públiques.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

L’Arthur Fisher és un jove a qui la vida
no li ho posarà gens fàcil. Amb ell viurem
diversos i complexos moments. Aprendrem
que no tot ve donat en safata de plata
Borja Simón presentarà la seva novel·la,
ambientada entre els anys 1889 i 1924,
la qual ens ajudarà a entendre com era
el dia a dia dels homosexuals en aquella
època. Hi col·labora Proud Ripollet.
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

De 19 a 22 h, al Centre Cultural

Dimarts 9
CONFERÈNCIA:
“BARCELONA, UNA AVENTURA
DE DOS MIL ANYS”

A les 19 h, a la Biblioteca

A les 18.30 h, al Teatre Auditori

La conferència, a càrrec del periodista Enric
Calpena, servirà per inaugurar un nou curs
de l’Aula d’extensió universitària per a la
gent gran. Acte obert al públic.
Organitza: Aula d’extensió universitària
per a la gent gran de Ripollet

Dimecres 10
TALLER: RISCOS A LA LLAR

Divendres 12

Taller adreçat a persones majors de 70
anys que viuen soles o amb algú altre
d’edat similar. L’objectiu és treballar per la
prevenció d’accidents als domicilis, aprenent
les mesures adequades en cada situació i saber
donar resposta davant un accident domèstic.
Inscripcions als CAPs Pinetons i Farigola.
Organitza: Equips d’Atenció Primària de
Ripollet.

FESTES DEL PILAR

De 10.30 a 12 h, a la seu de Creu Roja
(av. de la Creu Roja 25)

HORA DEL CONTE: “LES BRUIXES”
A les 17.30 h, a la Biblioteca

Qui són les bruixes? S’amaguen,
dissimulen i volen eliminar tots els nens del
món. Els nostres protagonistes viuran una
aventura trepidant intentant atrapar-les.
L’espectacle, basat en la novel·la de Roald
Dahl, anirà a càrrec de Lídia Clua. Per a
infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 11

A partir de les 8.30 h, diversos espais

8.30 h ‘“Chupinazo”
9.30 h Concentració de socis i
simpatitzants al Centro Aragonés
10 h Traca d’honor
10.30 h Inici de la processó, amb
l’acompanyament del grup de jotes Estirpe
de Aragonia. Recorregut: Centro Aragonés,
c. Nou, rbla. de Sant Esteve i de Sant Jordi,
c. Pau Casals, c. Montcada, c. de l’Onze de
Setembre, c. Estrella, c. Padró i Parròquia
de Sant Esteve
12.15 h Ofrena floral a la Verge del Pilar
12.30 h Solemne missa aragonesa
13.30 h Recepció d’autoritats, associacions,
socis i simpatitzants amb vi d’honor
14.30 h Dinar de germanor
18 h Gran festival de jotes aragoneses
amb el grup saragossà Aires de Albada i la
col·laboració de La Careta Teatre, al Teatre
Auditori
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

TALLER DE RESPIRACIÓ

Dissabte 13

Taller adreçat a persones majors de 65
anys. Cal inscripció prèvia trucant al 93
691 61 61 o a ana.garcia@creuroja.org
(Ana García).
Organitza: Creu Roja CerdanyolaRipollet-Montcada

ENCANTS DELS ATURATS

Hora a concretar, a la seu de Creu Roja
(av. de la Creu Roja, 25)

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.
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SAM VIU FESTIVAL:
THE SOUTHERN HARMONY BAND
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert acústic gratuït, tribut a The Black
Crowes, de The Southern Harmony Band.
Organitza: Associació Sam Viu

FESTIVAL FLAMENC:
40è ANIVERSARI
DE LA PEÑA LA MACARENA
A les 19.30 h, al Teatre Auditori

Festival flamenc per celebrar els 40 anys
de la Peña i dedicat, a títol pòstum, a
Julián Cabeza en reconeixement a la
seva tasca com a president de l’entitat.
Venda d’entrades (3 €), al c. Cot, n.1,
o a la taquilla del Teatre Auditori el
dia de l’espectacle. El festival, presentat
per Antonio Salobreña, comptarà amb
l’actuació de Juan González, Antonio
Carretero, Eduardo Sánchez, el Cuadro
Flamenco Montse España, el Cuadro
Flamenco Sueño Decalle i l’artista
convidada Mayka Romero.
Organitza: Peña La Macarena de Ripollet

Diumenge 14
JUGATECAMBIENTAL PINETONS

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Boscos de ciutat”, dins el
Programa metropolità d’educació per a la
sostenibilitat, a càrrec de Ripollet Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Olimpíades Massot”, de 12 a 13
h, a càrrec de La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

SAM VIU FESTIVAL:
JORDI BLANCH TRIO

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert gratuït de Jordi Blanch Trio.
Organitza: Associació Sam Viu

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

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis
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Dilluns 15

Dijous 18

PRESENTACIÓ PÚBLICA: “CENS
DE LA REPÚBLICA, LA GUERRA
CIVIL I EL FRANQUISME
A RIPOLLET“

PRESENTACIÓ: BIBLIOTECA
DIGITAL DE L’ESCOLA TIANA

A les 18 h, al CIP Molí d’en Rata

Acte públic per explicar el projecte i
demanar la col·laboració indispensable de
tots els veïns amb l’objectiu de recuperar,
sota els criteris de veritat, justícia i
reparació, la memòria històrica, del 1933
fins al 1945.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 16
CLUB DE LECTURA LLEGIR
EL TEATRE: “ELS JOCS FLORALS
DE CANPROSA”,
DE SANTIAGO RUSIÑOL
A les 18.30 h, a la Biblioteca

L’escàndol que va provocar aquesta
paròdia dels Jocs Florals l’any 1902 va ser
excepcional. L’obra denunciava l’idealisme
exaltat d’un certamen que s’havia convertit
en un vehicle propagandístic del nou
catalanisme. Un segle després, la lucidesa
de Santiago Rusiñol encara ens interpel•la
en forma de musical esbojarrat. A càrrec de
Mònica López, d’Amics del Teatre. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 17 h, a la Biblioteca

Presentació de la Biblioteca Digital de
l’Escola, una eina pedagògica i interactiva
pel foment de la lectura i l’escriptura a
través de les tecnologies. #AnydelLlibre
Organitza: Escola Tiana

BIBLIOSOUND

A les 20 h, a la Biblioteca

Cicle de concerts, a càrrec de grups locals.
30 minuts de música per tancar la
Biblioteca, un projecte que ofereix un espai
alternatiu als grups locals, en col·laboració
amb Regidoria de Joventut i Associació
Musical Kanyapollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 19
MÚSICA: “DESCONCERTO”
A les 21 h, al Teatre Auditori

L’espectacle de l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà, creat i dirigit per Jordi Purtí,
té l’objectiu d’apropar el gran públic a la
música clàssica. La seva proposta combina
el ritme i el teatre gestual amb la delicadesa
dels autors clàssics i la dificultat de la seva
interpretació. Preu: 16 €.
Organitza: AETMV

Dimecres 17

Dissabte 20

LLEGIM I CREEM: “EL PROBLEMA”,
DE IWONA CHMIELEWSKA

ENCANTS DELS ATURATS

A les 17.30 h, a la Biblioteca

Com transformar un problema en una
oportunitat? La lectura del conte “El
problema”, d’Iwona Chmielewska, ens
permetrà treballar la creativitat com a via
d’expressió i com a eina per convertir els
problemes en l’oportunitat de crear alguna
cosa nova i bonica. A càrrec de Noèlia
López. Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

RIPOLLETRES: “ME QUIERO MÁS
A MÍ”, DE TAMARA MARÍN
A les 19 h, a la Biblioteca

Presentació de la tercera novel·la de l’autora
local Tamara Marín. #AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola

STORYTIME: “WELCOME TO
THE JUNGLE”

A les 10.30 i 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 d’1 a 3 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: CUINA EN FAMÍLIA

D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural

Adreçat a famílies amb nens de 5 a 12
anys. Sessions divertides per introduir els
més petits a la cuina.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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BIBLIOLAB TECNOLÒGIC:
“CREA UN CONTE INTERACTIU
AMB SCRATCH”
A les 11 h, a la Biblioteca

Taller familiar on els infants aprendran
a programar jugant, a través de la creació
d’un conte amb el programa Scratch. A
càrrec de Ripolab Hacklab. Per a infants
a partir de 8 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia. Els participants han
de portar els seus propis ordinadors.
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SAM VIU FESTIVAL:
THE WALKINGSTICKMAN

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert gratuït del bluesman The
Walkingstickman.
Organitza: Associació Sam Viu

DIA DEL SOCI:
“EL ARTE DE LA COPLA”
A les 21 h, al Teatre Auditori

L’Associació de Veïns de Can Clos celebra
el seu Dia del soci amb un espectacle de
cobla espanyola (Carmen Tena i Raquel
Palma), humor (Jose Luís Cañas), màgia
(Alis Kim Show) i varietats (Ulises). Preu:
5 € socis i 10 € no socis.
Organitza: AV Can Clos

Diumenge 21
JUGATECAMBIENTAL PINETONS

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Testing de biodiversitat i itinerari
de descoberta”, a càrrec de Ripollet Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT

D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot

Taller d’estampació, per celebrar el Dia
mundial de la natura, d’11.30 a 12.30 h, a
càrrec de La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

SAM VIU FESTIVAL:
JOHNNY BIGSTONE
& THE BLUES WOKERS

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert gratuït de blues, a càrrec de Johnny
Bigstone & The Blues Wokers.
Organitza: Associació Sam Viu

BALL PER A LA GENT GRAN

Divendres 26

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

CLUB DE LECTURA: “LA PRIMERA
DETECTIU EN BOTSWANA”,
D’ALEXANDER MCCALL SMITH

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Dimecres 24
DIA DE LA BIBLIOTECA

A partir de les 17 h, a l’Espai Capmany

Per a celebrar el Dia Internacional de
la Biblioteca, a les 17 h, a l’activitat “Jo
estimo els llibres”, es decorarà l’Espai
Capmany amb missatges especials que
demostrin el nostre amor pels llibres,
per la lectura i per les biblioteques. A
continuació, a les 17.30 h, Els contes de la
Momo s’encarregarà de l’Hora del Conte
“La Gallina dels contes d’or”, per a infants
a partir de 4 anys. Explica la història
d’una gallina que ponia d’amagat ous
per tota la biblioteca, però de cada ou no
sortia un pollet, sinó un conte meravellós.
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 25
MOVEM EL TEATRE!

Tot el dia, a diversos espais

Propostes teatrals, musicals i de dansa al
carrer amb motiu del 25è aniversari de
l’AETMV.
9.30 i 12 h Escenari obert. Intervenció en
un espai públic per sorpresa.
13 h Mercat Municipal
18 h Plaça Emma Maleras
19 i 19.30 h Bolsos Cisa. Cal demanar
invitació anticipada a la botiga.
20 h Escenari ocult. Informació a les
xarxes socials de l’entitat (@mercatvell
a Facebook i @espectadorsripollet
a Instagram) el mateix dia. Places
limitades. Entrada per estricte ordre
d’arribada.
A càrrec d’actors i actrius amateurs
de Ripollet, de l’Escola de Música i
de Dansa Jove Noelia España
Organitza: AETMV

A les 18.30 h, a la Biblioteca

Mma Precious Ramotswe és la primera
dona a obrir una agència de detectius
a Botswana. Una divertida comèdia
criminal on la senzillesa dels personatges
que desfilen per l’agència, la descripció
dels costums del país africà i la peculiar
forma d’entendre el món de la protagonista
atraparan al lector. A càrrec d’Alícia Gil.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: PRESENTACIÓ
DE LA XIX TEMPORADA

De 20 a 21.30, a l’Espai Domènec Torras
(vestíbul del Teatre Auditori)

Presentació de la temporada 2018-19 de
les “Nits de Música”, amb els Amics de
Domènec Torras.
Organitza: “Nits de Música” de
l’AETMV i Amics de Domènec Torras

Dissabte 27
XII CAMINADA RIPOLLETTIBIDABO
A les 7 h, al parc del riu Ripoll

Recorregut de 26,5 km, amb un desnivell
acumulat de pujada de 779 m i 775 m,
de baixada. Preu: 10 € pels socis i 12 €
per a la resta de participants. Inscripcions:
ingrés bancari (de l’1 al 24 d’octubre),
presencialment al Centre Cultural (del
22 al 26, de 19 a 21 h) i el dia de la
caminada (abans de les 7 h, al punt de
sortida). #ripolletibidabo2018
Organitza: Centre Excursionista Ripollet

ENCANTS DELS ATURATS

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola
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MONOGRÀFIC: “MONEDER
VINTAGE DE TELA”

TEATRE: “FREAK SHOW:
CIRCO OSCURO”

Taller de treballs manuals per aprendre a
elaborar un moneder de tela. Reserva de
places a inscripcions.rpg@gmail.com.
Organitza: Racons per Gaudir Palau
Ausit

Els descendents dels primers personatges
estranys de la història del circ arriben
al Teatre Auditori: la dona barbuda,
la contorsionista, la caníbal, el nengos, la bruixa, el pallasso turmentat...
Tots ells presentats per Madame Tiger,
col·leccionista de fenòmens estranys i gent
amb aptituds meravelloses. Qui és més
monstre, el monstre en si o qui el va a
veure? Espectacle de circ, teatre, dansa i
burlesque adreçat a públic adult.
Hi col·labora La Careta Teatre.
Organitza: Vanessa García

De 9.30 a 13.30 h, al Centre Cultural

TALLER: IOGA EN FAMÍLIA

D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural

Una bona oportunitat per practicar ioga
amb tota la família. Adreçat a famílies amb
infants de 5 a 12 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

BIBLIOLAB TECNOLÒGIC:
“CREA UN CONTE INTERACTIU
AMB SCRATCH”

A les 22 h, al Teatre Auditori

A les 11 h, a la Biblioteca

Taller familiar on els infants aprendran
a programar jugant, a través de la creació
d’un conte amb el programa Scratch. A
càrrec de Ripolab Hacklab. Per a infants
a partir de 8 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia. Els participants han de
portar els seus ordinadors. #AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“FARCELL DE CONTES”
A les 11.30 h, a la Biblioteca

“Veniu, petitons, veniu. Us porto contes
ben embolicats en farcells de molts colors.
Els obrirem junts i jo us podré explicar els
contes com més m’agrada: dibuixant, jugant
amb les mans o cantant!”, crida Nona
Umbert, responsable de l’activitat. Per a
infants de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SAM VIU FESTIVAL:
MATILDA BLUE

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert gratuït de Matilda Blue, projecte
d’Ernest Armengol, veu de Sol Lagarto.
Organitza: Associació Sam Viu

TALLER EN FAMÍLIA:
“MIRANT EL CEL. ESTELS
I PLANETES DES DEL PARC
DELS PINETONS”

De 20 a 22 h, al parc dels Pinetons

Acompanyats d’experts en astronomia,
observarem la Lluna i altres cossos celestes.
Observació astronòmica del cel del parc
dels Pinetons a ull nu i amb telescopi.
Es recomana portar prismàtics, si en
teniu. Aquesta activitat forma part de la
Jugatecambiental dels Pinetons.
Organitza: AMB i Museu de les Ciències
Naturals de Barcelona

JUGATECAMBIENTAL MASSOT

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Taller “Recursos o residus”, dins el
Programa metropolità d’educació per a la
sostenibilitat, d’11.30 a 12.30 h, a càrrec de
La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

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

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

TEATRE: “CAIMAN”

A les 18.30 h, al Teatre Auditori

El grup Fontova Teatre porta a escena
“Caiman”, d’Antonio Buero Vallejo, una
obra que ens situa en un barri obrer dels
anys 80 on una parella lliberal d’activistes
lluita per millorar la vida dels seus veïns,
malgrat el drama familiar que pateixen per
la desaparició de la seva filla. Preu: 3 €.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet i
Cerdanyola

Dimarts 30
Diumenge 28
JUGA AMB LA HISTÒRIA:
“FEM PAPER ARTESANAL”

A les 11.30 h, al CIP Molí d’en Rata

Vols celebrar l’#AnydelLlibre coneixent
la gran tradició paperera de Ripollet?
Descobreix l’artista que portes dins i
fabrica el teu paper! Inscripció prèvia, fins
al 26 d’octubre al CIP, al telèfon 93 594
60 57 o enviant un correu electrònic a
molidenrata@ripollet.cat. Preu: menors de
5 anys, 1,50 € i a partir de 5 anys, 4 €.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SAM VIU FESTIVAL:
WAX & BOOGIE

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert gratuït de soul, blues i jazz
d’Ester Wax i David Giorcelli.
Organitza: Associació Sam Viu

JUGATECAMBIENTAL PINETONS

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Festa del parc: Micronatura,
Castanyada i Empremtes de Natura”, a
càrrec de Ripollet Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

LABORATORI DE LECTURA:
“QUATRE CAIXES I UN UNIVERS”
A les 17.30 h, a la Biblioteca

Quatre caixes que afirmen no ser-ho.
Quatre colors que pinten el món. Una
sorpresa, temps per mirar i coses que
canvien fins a tornar a ser el que eren.
Ho vindreu a investigar? A càrrec del
personal de la Biblioteca. Per a infants de
4 a 9 anys. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER DE JOC EN FAMÍLIA:
“LA CASTANYADA”

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

Vine a jugar en família i entre famílies
tot apropant-nos a la tardor i a la seva
tradicional festa de la Castanyada. Taller
recomanat per a infants a partir d’1 any.
Cal inscripció prèvia. Preu: 6,50 €/família.
Organitza: Associació per la criança
compartida Els Solets-Minnilandia
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Dimecres 31

Altres activitats

CINEMA DEL RECORD

TALLERS AL CASAL DE JOVES

De 16 a 19 h, a la seu de Creu Roja (av.
Creu Roja, 25)

Celebració de la Castanyada i sessió de
cinema per a persones majors de 65 anys.
Cal inscripció prèvia trucant al 93 691
61 61 o a ana.garcia@creuroja.org (Ana
García).
Organitza: Creu Roja CerdanyolaRipollet-Montcada

- Dilluns, de 18.30 a 20 h, taller de
llengua de signes
- Dimarts, de 18 a 20 h, taller de cuina (a
partir del 15 d’octubre)
Els tallers estan adreçats a joves fins a 29
anys. Inscripcions i informació a joventut@
ripollet.cat o al 935 046 024.

CLUB DE LECTURA CHICK LIT:
“MELOCOTÓN LOCO”,
DE MEGAN MAXWELL

ESPECTACLE ANY MARIA AURÈLIA
CAPMANY: “QUI TÉ POR
DE CAPMANY I WOOLF?”
A les 19 h, a la Biblioteca

Sota el títol “Qui té por de Capmany
i Wolf?” hem aplegat la lectura de dos
textos: una conferència que Virginia Woolf
va pronunciar el 1931 i una carta que
Maria Aurèlia Capmany va publicar el
1971. Aquests textos, intel·ligents, irònics i
divertits, han estat una declaració profètica,
no només en la recerca de les dones pel
domini de l’escriptura, sinó en tot el món
professional i personal, on les dones encara
participen en aquesta carrera mortal de la
lluita per la igualtat social i econòmica.
Espectacle gratuït a càrrec de Q-ars Teatre.
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

17, 24 i 31 d’octubre i 7 de novembre

Horari: de 10 a 12 h.
Taller per a cuidadors de gent gran i
persones dependents sobre transferències,
mobilitzacions i mecànica postural.
L’objectiu d’aquest taller organitzat pels
Equips d’Atenció Primària de Ripollet és
millorar la cura de les persones dependents,
donar eines per facilitar la mobilització
d’aquests pacients i prevenir lesions en els
cuidadors. Les preinscripcions es poden
realitzar als CAPs Pinetons i Farigola.

TALLER DE CREU ROJA
PER A LA GENT GRAN

A les 19 h, a la Biblioteca

L’Ana i la Nekane tenen un estudi de
fotografia al nucli antic de Madrid. Un
dia hi ha un incendi al seu edifici i, quan
l’objectiu de la càmera de l’Ana s’està
centrant en el Rodrigo, apareix un dels
bombers i res no tornarà a ser igual. A
càrrec de Tamara Marín. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER PER A CUIDADORS

- Dilluns: Manualitats i Lectoescriptura
- Dimarts: Informàtica i Benestar: Gym
- Dimecres: Lectoescriptura
- Dijous: Memòria, Relaxació i tècniques
antiestrès i Musicoteràpia.
Per a més informació, contactar amb Ana
García, al 93 691 61 61.

NOU CURS DEL KFTÍ

De l’1 d’octubre al 21 de juny

Horari: de 18 a 20 h.
Servei situat al Casal de Joves que té com
a objectiu potenciar el desenvolupament
integral dels joves, tant des de la
perspectiva individual com col·lectiva.
Durant tres dies a la setmana, els joves
aprenen a organitzar-se l’estudi i fan
activitats de grup, a més de sortides i
excursions, sempre amb l’acompanyament
i suport de professionals titulats. Preu: 25
€/mes. Més informació al Casal de Joves,
935 046 024 i joventut@ripollet.cat.

11è TALLER GRUPAL DE
TRACTAMENT DEL TABAQUISME
Del 10 d’octubre al 12 de desembre

Horari: dimecres, de 18 a 20 h.
Adreçat a pares i mares fumadores i
impartit per la metgessa de família
Inmaculada Guillén i la infermera Lourdes
Solà. S’oferirà un abordatge terapèutic
combinat amb assessorament
psicològic i tractament
farmacològic per superar
l’addicció i suavitzar l’abstinència
a la nicotina. El taller consta de
set sessions que tindran lloc al
CAP Pinetons, on es poden fer les
inscripcions.

TALLERS DE RACONS
PER GAUDIR PALAU AUSIT

Tallers setmanals o bisetmanals d’octubre
a juny d’orientació en el medi natural i
muntanya, ball, informàtica, patchwork,
manualitats, francès, anglès, guitarra
espanyola, higiene postural i tècniques
de relaxació i fotografia. Inscripcions a
l’Institut Palau Ausit i al Centre Cultural.
Més informació a inscripcions.rpg@gmail.
com.

CASAL D’HIVERN DEL CE L’ESTEL

Xerrada informativa: dissabte 6 d’octubre,
a les 10.30 h, al Centre Cultural.

PASSAPORT PETIT RIPOLLET

Adreçat a infants entre 3 i 12 anys. Cada
cop que participin en una activitat cultural
als equipaments municipals, se’ls segellarà
el passaport i tots aquells que hagin
completat les deu caselles rebran un obsequi
a final de curs.
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

De l’1 al 30 d’octubre, a la Sala
d’Art
“Blues Viu”
Inauguració: 8 d’octubre, a les 19.30 h
L’exposició recull un conjunt d’imatges sobre el món del blues dels
membres d’AFOCER Joan Lluís
Expósito, Paco Archs, Vicenç Samper
i Joan Manuel Vera. Tots ells són uns
apassionats d’aquest estil musical i
ens volen mostrar que aquest gènere
és ben viu al Festival Internacional de
Blues de Cerdanyola, que se celebra
aquests dies i al qual us convidem a
participar.

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI (CIP)

“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.
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“II gimcana fotogràfica. Ripollet,
un passeig en el temps”
Aquesta exposició d’Acció Fotogràfica
Ripollet, amb una vintena d’imatges,
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 16 a 20
h; dijous de 16 a 20 h i l’últim diumenge de mes, d’11 a 14 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA

De l’1 al 30 d’octubre
“Xa Marató Festa Major Ripollet
2018”
Recull de fotografies de la 10a edició
de la Marató Festa Major Ripollet
2018, organitzada per Acció Fotogràfica Ripollet. Les imatges mostren
alguns dels actes populars de la
Festa Major d’enguany i de la “Vila de
Ripollet”, com a tema especial.

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

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals que
organitzin actes el mes de
setembre, poden enviar
la informació abans del
22 de novembre al correu
electrònic
info@ripollet.cat.

