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La cultura és un reflex de la nostra societat, una manera 
d’expressar-se i de relacionar-se. Així, es poden entendre 
per cultura les múltiples representacions artístiques, 
les festes populars, els tallers culturals i de formació, la 
lectura, el patrimoni, etc.

Però cultura també és allò que es genera als espais 
de relació entre les persones. Les activitats que es fan al 
Casal d’Avis, als centres cívics, als centres educatius o al 
Casal de Joves són un bon exemple de cultura entesa com 
a pràctica comunitària: com compartir els coneixements i 
les ganes de gaudir i d’aprendre en espais de convivència.

Actualment, aquesta manera d’entendre la cultura se’ns 
fa més necessària que mai: crear lligams, enfortir vincles 
i estructurar i compartir espais d’aprenentatge mutu són 
la millor manera de cuidar-nos, des de l’àmbit personal, 
contra les possibles situacions d’excepcionalitat sanitària 
que puguem trobar en un futur.

Així, en aquestes pàgines trobareu tots els recursos i 
serveis públics de la ciutat que esperem i desitgem que 
satisfacin els vostres interessos. Perquè Ripollet és Cultura! 
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Serveis i recursos
Sales d’exposicions
Dues sales per a exposicions d’art
i temàtiques.
De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
i de 16 a 22 h.
Dissabtes, de 9 a 13.30 h i de 17 a 21 h.
Diumenge i festius, tancat.

Espai d’assaig per a entitats
de cultura popular
—Seu dels Gegants de Ripollet
—Assaig de la Colla de Gitanes
—Assaig de Gralles i Tabals

Entitats allotjades al Centre Cultural 
Acció Fotogràfica Ripollet
A/e: acciofotografica@gmail.com

Associació Cosir i Xerrar
A/e: cosirixerrar@gmail.com

Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola
A/e: asderipollet@gmail.com 

Associació Line Dance Palau Ausit
A/e: linedance.palauausit@gmail.com
Dimecres esporàdics, de 19 a 20.30 h.

Aula d’Extensió Universitària
A/e: aularipollet@gmail.com
Dimarts alterns, de 18 a 20 h.

Colla de Gitanes
Dissabte, de 11 a 12 h. 
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Informació general
Rbla. de Sant Jordi, 2-4
Tel. 935 046 025
A/e: cultura@ripollet.cat
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres,
de 9 a 13.30 h i de 15 a 21 h; i 
dissabte, de 9 a 13.30 i de 17 
a 21 h.
Tota la informació

   Ripollet Cultura
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Oficina de Català — CPNL 
A/e: ripollet@cpnl.cat
Dilluns a dijous, de 10 a 13 h.
Dimecres i dijous, de 16 a 18 h.

C.R.A.C. 
A/e: cracripollet@gmail.com
Dilluns, de 20.15 a 22 h.

Racons per Gaudir Palau Ausit
A/e: raconspergaudir@gmail.com
Dilluns i dimecres, de 17 a 20.30 h.

Ripolab Hacklab 
A/e: ripolab.hacklab@gmail.com
Dimarts, de 18 a 21 h.

Altres recursos
—Cessió d’espais per a entitats
—Lloguer d’espais
—Punt d’informació cultural
—Assessorament a entitats
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Tallers organitzats per l’Ajuntament
Informació i inscripcions
—Inscripcions presencials, a partir del 

12 de setembre de 2022, al Centre 
Cultural

—Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 
13.30 h i de 17 a 21 h

—Inscripcions en línia: ripollet.cat
—Inici curs: dilluns 3 d’octubre
—Final de curs: divendres 30 de juny de 

2023

Preus
Mensualitat: 35,40 € 
Activitats en família
Per activitat i infant: 4 €

Preus fins al desembre de 2022
A partir del gener de 2023, aquests 
preus
quedaran subjectes a l’aprovació de les
ordenances fiscals del proper exercici.
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ACTIVITATS FAMILIARS
Un dissabte al mes, de 10.30 a 12 h, d’octubre de 2022 a juny 
de 2023.

EXPERIMENTS CIENTÍFICS EN FAMÍLIA
A través de la lectura d’un conte, coneixerem la figura 
de dones científiques i investigarem sobre els seus 
descobriments per dur a terme un experiment diferent en 
cada sessió. 
A càrrec de l’associació Luciferases.
Adreçat a famílies amb infants a partir de 5 anys.

15 d’octubre
“Marie Curie i Slime radioactiu”
Farem una reacció química amb l’experiment d’slime 
radioactiu.

19 de novembre
“Heura i col llombarda”
Farem un experiment per fer visible l’invisible,
a través de la quantificació del pH gràcies
a l’indicador de la col llombarda.

17 de desembre
“Patricia Bath i espectofotòmetre”
Fabricarem un espectofotometre per veure
tots els colors dins la llum.

21 de gener
“Anna Mani i bombolles”
Descobrirem i jugarem amb l’aigua,
un element clau del clima, gràcies
a les bombolles.
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18 de febrer
“Rosalind Franklin i extracció d’ADN”
Descobrirem on guardem la informació de com som, que 
es troba dins de totes les nostres cèl·lules, encapsulada en 
l’ADN. L’experiment que realitzarem ens permetrà veure el 
nostre propi ADN.

18 de març
“Jane Goodall i ous irrompibles”
Coneixerem el treball de la Jane per la preservació del 
medi ambient i de la natura. Gràcies a la seva paciència, 
va conèixer de ben aprop els ximpanzés. Proposarem 
l’experiment de l’ou irrompible, per protegir els ous a través 
de la imaginació i la tecnologia.

15 d’abril
“Eugenie Clark i oceà dins l’ampolla“
Eugenie va ser una dona que es va passar més de 40 anys 
nedant entre taurons. Després construirem un oceà dins 
d’una ampolla.
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20 de maig
“Katherine Johnson i el girador de gravetat”
Farem un experiment per entendre i jugar amb la gravetat.

17 de juny
“Frances Gabe i el robot”
A través de la Frances Gabe ens plantejarem quins invents 
podríem idear i construïrem un robot.

CUINA EN FAMÍLIA
Sessions divertides per introduir els més petits a la cuina. 
Cada mes s’escolliran receptes relacionades amb la 
temporada o l’època de l’any (Castanyada, Nadal i Pasqua, 
entre d’altres).
El preu dels ingredients s’hi inclou i s’abonarà a cada sessió.
Adreçat a famílies amb infants de 5 a 12 anys.
Un dissabte al mes, de 10.30 a 12 h, d’octubre a juny.
Dates: 8 d’octubre, 12 de novembre, 3 de desembre,
14 de gener, 11 de febrer, 11 de març, 1 d’abril, 13 de maig
i 10 de juny.
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ACTIVITATS FORMATIVES
TROBADES AMB L’ART
Mitjançant la realització de visites mensuals a exposicions, 
sales d’art o museus, coneixerem i treballarem en grup 
diferents moviments, estils artístics i conceptes.
Un dissabte al mes, en horari de matí.

TALLERS, CURSOS O FORMACIONS ANUALS
Cuina tradicional
Un taller de cuina per recuperar les receptes de tota la vida. 
Prepararem diferents plats amb productes de proximitat 
i de temporada, típics de cada comarca catalana per 
redescobrir el nostre territori gastronòmic.
Dilluns, de 19 a 21 h.

Ioga 
Es treballarà la relaxació i la respiració per a reduir l’estrès i 
aprofundir en la meditació i en la vinculació dels xacres.
Grup A: dimarts i dijous, de 16 a 18 h.
Grup B: dimarts i dijous, de 18 a 20 h.

Pintura 
Taller centrat en l’experimentació i formació en el medi 
gràfic i pictòric, a partir del treball amb diferents tècniques: 
acrílic, oli, aquarel·la, carbó, pastel, tinta i collage, entre 
altres.
Grup A: dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h.
Grup B: dimarts i dijous, de 19 a 21 h.
Grup C: dimarts i dijous, de 19 a 21 h.
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Puntes de coixí
Taller per aprendre i/o millorar les tècniques adequades per 
fer les puntes.
El contingut s’adaptarà als diferents nivells de les persones 
participants.
Dimecres i divendres, de 18 a 19.30 h.

Shiatsu en cadira → NOU
El Shiatsu ve del Japó i és una tècnica integral de medicina 
tradicional i es realitza fent pressió amb els dits. 
Aquesta tècnica, mitjançant el contacte i els estiraments en 
determinats punts del cos, corregeix irregularitats, millora 
la salut i relaxa i activa la capacitat d’autocuració de 
l’organisme.
Sessions pràctiques amb demostracions i explicacions 
verbals dels exercicis fent servir la respiració, termes 
anatòmics, l’evocació d’imatges, seqüències de moviment
i la repetició.
Dilluns, de 18.15 a 19.30 h.

Taller d’art 
Amb l’experimentació i el descobriment de formes, colors, 
volums i textures, els infants fomenten la seva expressió 
artística, potenciant la imaginació i la creativitat.
Adreçat a infants de 6 a 12 anys.
Dijous, de 17.30 a 19 h.
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Petits xefs 
Introduirem els més joves en les tècniques culinàries,
la gastronomia i la bona cuina, treballant receptes i plats 
que promouen l’autonomia i els coneixements dels joves
a la cuina.
Adreçat a infants de 6 a 12 anys.
Divendres, de 17.30 a 19 h.

Taller de dibuix de còmics/manga → NOU
Des d’una perspectiva i enfocament lúdic, amb aquest taller 
aprendrem el llenguatge del còmic i l’ús dels recursos propis 
del gènere. Desenvoluparem personatges i històries a través 
de la imaginació i dinàmiques de joc, i aprendrem trucs i 
tècniques per millorar la creació i el nivell dels dibuixos.
Adreçat a infants de 8 a 12 anys.
Dimarts, de 17.30 a 19 h.

Taller de dibuix de còmics/manga → NOU
Amb aquest taller aprendrem el llenguatge del còmic i l’ús 
dels recursos propis del gènere. Ens endinsarem en el món 
del còmic d’humor, el manga o els superherois, i aprendrem 
a dibuixar diferents estils i amb diferents tècniques. 
Adreçat a joves a partir de 12 anys.
Dimarts, de 19 a 20.30 h.
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FORMACIÓ PER A
ENTITATS LOCALS
Sessions formatives que tenen com a objectiu dotar de 
solvència administrativa les entitats participants. Es lliurarà 
un certificat d’assistència per a cada sessió.
De novembre a abril, el primer o segon dilluns de cada mes, 
de 19 a 21 h.
Inscripcions presencials o a cultura@ripollet.cat.

7 de novembre
“Sol·licitud i justificació de subvencions”

12 de desembre
“Signatura digital”

16 de gener
“Millora la visibilitat digital de la teva entitat”

6 de febrer
“Llei d’associacions: què pot fer
i què no pot fer una associació”

6 de març
“Com fer un pla d’igualtat”

3 d’abril
“Activitats al carrer: normativa municipal”
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TALLERS
ORGANITZATS
PER ENTITATS
AL CENTRE CULTURAL
Informació i inscripcions
Cal adreçar-se directament a l’entitat per a 
la inscripció i el pagament de cada taller.

Associació Cultural i d’EFA Jaume Tuset
Taller de teatre
A confirmar dia i horari.
Pintura
Dilluns i dimecres, de 16 a 18 h.

Més informació
Tel. 936 914 700 (Escola d’Adults)
A/e: associaciojaumetuset@yahoo.es

La Careta Teatre
Tallers i classes d’arts escèniques,
teatre i circ.

Mims
Adreçat a infants de 3 a 6 anys.
Dimecres, de 17 a 18 h.

Circ Piruletes
Adreçat a infants de 3 a 11 anys.
Dilluns, de 17.30 a 19 h.

Circ Galetes de xocolata
Adreçat a infants de 3 a 11 anys.
Dimarts, de 17 a 18.30 h.

Circ Clown
Adreçat a infants de 3 a 12 anys.
Dijous, de 17 a 18.30 h.

Arlequins
Adreçat a infants de de 6 a 9 anys.
Dissabte, d’11.45 a 13.45 h.

Trobadors
Adreçat a infants de 9 a 11 anys.
Dissabte, de 9.45 a 11.45 h.

Aeris Circ
Adreçat a joves a partir de 12 anys.
Dimarts, de 19 a 20.30 h.

Faràndula
Adreçat a joves de 12 a 14 anys.
Divendres, de 17 a 19 h.

Vodevil
Adreçat a joves de 14 a 16 anys.
Divendres, de 19 a 21 h.

Tramoia
Adreçat a joves de 16 a 20 anys.
Divendres, de 21 a 22.45 h.

Circ
A partir de 14 anys.
Dimarts, de 21 a 22.45 h.

Juvenils
Adreçat a joves a partir de 21 anys.
Dijous, de 21 a 22.45 h.
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Cabaret
Adreçat a adults.
Dilluns, de 19.30 a 21 h.

Fem comèdia
Adreçat a adults.
Dimecres, de 19 a 21 h.

Projectes
Dilluns i dimecres, de 21 a 22.45 h.
Dijous, de 19 a 21 h.

Més informació
A/e: lacaretateatre@yahoo.es

Urban Show (Epidemic)
Diferents estils de dansa, com les urbanes, 
funk, hip-hop i contemporani.
Adreçat a infants i joves de 4 a 18 anys.
Dilluns, de 17 a 21 h.
Dijous, de 17 a 21.30 h.

Més informació
Tel. 636 312 686 
A/e: juandanza8@gmail.com

Dansa Jove Noelia España
Cursos de sevillanes, flamenc
i clàssic espanyol.
Adreçades a infants, joves i adults.

Dilluns, de 17 a 22 h.
Dimecres, de 17.30 a 21.30 h.
Divendres, de 16 a 19 h.

Més informació
A/e: desata74@gmail.com 

Ballet Flamenco Carmela 
Cursos de sevillanes i flamenc.
Adreçat a persones adultes.

Dimarts, de 19 a 20 h.
Divendres, de 19 a 21 h.

Més informació
A/e: bailatriana@msn.com

C.R.A.C.
Activitats de cultura popular catalana.

Taller de gralla i tabal.
Adreçat a infants, joves i adults.
Dissabte, de 10 a 12 h.

Més informació
Dissabtes, de 10 a 12 h, al Centre Cultural.
A/e: cracripollet@gmail.com

Associació Ripollet Country
Cursos de balls en línia.

Nivell inicial
Dimarts, de 15 a 17 h.
Dijous, de 20 a 22 h.

Nivell mitjà-avançat
Dimecres, de 20.30 a 22 h.

Més informació
A/e: montselozanonavines@gmail.com
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Associació Line Dance Palau Ausit
Cursos de balls en línia.

Nivell inicial
Dilluns i/o dimecres, de 16 a 17 h.

Nivell Improver
Dijous, de 10.30 a 12 h.

Nivell intermedi
Dimarts, de 17.30 a 19 h.

Nivell avançat
Dimarts, de 20 a 21.30 h.

Més informació
A/e: linedance.palauausit@gmail.com 

Ri-Pollet en línia
Aprenentatge i perfeccionament de la 
tècnica de ball en línia.

Nivell inicial
Dimecres, de 17 a 18 h.

Nivell avançat
Dimecres, de 18 a 19 h.

Més informació
A/e: rosallopis@gmail.com

Colla de Gitanes de Ripollet
Assajos de balls de gitanes.

Colla d’infants
Adreçat a infants i joves de 3 16 anys.
Dissabtes de 12.15 a 13.30 h.

Colla d’adults
A partir de 16 anys.
Dimarts, de 20 a 22 h.

Més informació
A/e: ripolletgitanes@outlook.es 

Cosir i Xerrar 
Cursos de punt, patxwork i ganxet.

Dilluns, de 15 a 19.45 h.
Dimarts, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h.
Dijous, de 15 a 20.30 h.

Mes informació
A/e: cosirixerrar@gmail.com 
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Activitats culturals i educatives

Costura creativa: Patxwork
Classes guiades, seguiment de patrons i 
tècniques de costura a mà i a màquina. 
Adreçat a persones amb i sense 
experiència.
Dimecres, de 15 a 17.45 h.

Manualitats infantil
Tallers guiats per un monitor experimentat i 
indicades per desenvolupar la creativitat
i estimular la imaginació dels més petits.
Adreçat a infants sense coneixements 
previs.
Dimecres, de 17 a 18 h.

Manualitats (iniciació)
Tallers guiats per potenciar habilitats 
manuals, tècniques i coneixements de 
diferents tècniques d’scrap i decoupage.
Adreçat a persones adultes amb o sense 
coneixements previs.
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h.

Manualitats (avançat)
Tallers guiats per potenciar habilitats 
manuals, tècniques i coneixements de 
diferents tècniques d’scrap i decoupage.
Adreçat a persones que vulguin ampliar i 
desenvolupar les seves habilitats manuals i 
que ja tinguin coneixements previs.
Dilluns, de 17 a 20.30 h. 

Ball en línia i country
Taller de ball en línia i country impartit per 
l’agrupació Country LD Stomp Up, amb dos 
grups (nivell inicial i avançat).
Dimecres, de 19 a 20.30 h.

Cuina
Desenvolupar habilitats culinàries, potenciar 
la creativitat a la cuina i fomentar valors de 
cuina sana i saludable.
Durada: sessions monogràfiques puntuals.
Horari: pendent de confirmar.

Orientació al medi natural i muntanya
Sessions que tenen com a objectiu el 
desenvolupament de principis bàsics 
d’orientació al medi natural mitjançant l’ús 
del mapa i la brúixola, interpretació d’un 
mapa topogràfic, tècniques d’orientació i 
iniciació al GPS.
Adreçat a persones a partir de 16 anys.
Durada: dues convocatòries trimestrals de 
sessions teòric-pràctiques entre setmana, 
més sortides els dissabtes a la muntanya 
per posar en pràctica els coneixements 
adquirits.

Més informació
A/e: raconspergaudir@gmail.com

Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola

Ioga
Dilluns, de 9.30 a 11 h.

Més informació
A/e: asderipollet@gmail.com
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Acció Fotogràfica Ripollet
Cursos de fotografia.

Photoshop
Dilluns, de 20.15 a 22.15 h.

Iniciació 
Dimecres, de 18 a 20 h.

Photoshop avançat
Dimecres, de 20.15 a 22.15 h.

Photoshop
Dijous, de 18.30 a 20.30 h.

Més informació
A/e: acciofotografica@gmail.com

Ripolab Hacklab
Robòtica educativa i lúdica.
Espai obert d’experimentació tecnològica 
#openlab, obert a tothom i fòrum 
d’intercanvi de coneixement sobre el procés 
de fabricació digital i cultura maker.
Dimarts, de 18 a 21 h.

Més informació
A/e: ripolab.hacklab@gmail.com

Associació d’Espectadors
del Teatre Mercat Vell

Café Literari
Tertúlies literàries.
Segons dilluns de cada mes, de 15.30 a 17 h, 
a la Sala d’Actes del Centre Cultural.
Sessions: 10 d’octubre, 14 de novembre,
12 de desembre, 9 de gener, 13 de febrer,
13 de març, 17 d’abril, 8 de maig i 12 de juny.

Més informació
espectadorsripollet.cat

Espai de criança Els Solets Minnilandia 
Espai de criança compartida i activitats 
familiars.

Ioga
Adreçat a infants de 3 a 6 anys.
Exercicis per a la relaxació i presa de 
consciència dels més petits, a través de 
contes, jocs i música.
Divendres, de 17.15 a 18.15 h,

Més informació
A/e: elssoletsderipollet@hotmail.com
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Serveis i recursos

Juga amb la història
Activitat familiar per aprendre sobre 
història, art i patrimoni d’una manera 
divertida.
Cada primer dissabte de mes, a les 18 h.

Visita guiada al Molí d’en Rata
Visita a l’antic molí hidràulic fariner del segle 
XIX. Algunes visites inclouran taller per fer pa.
Cada segon diumenge de mes, a les 11 h.

Itineraris de descoberta del municipi
Els diumenges, a les 11 h.

Consultar agenda mensual d’activitats.

Informació general
C. del Molí d’en Rata, 1
Tel. 935 946 057
A/e: molidenrata@ripollet.cat
Horari d’atenció al públic: 
Dimarts, de 9.30 a 13 h
i de 16 a 19.30 h.
Dissabte, d’11 a 14 h
i de 17 a 20 h.
Diumenge i festius,
d’11 a 14 h.
Tota la informació

   Ripollet Cultura
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Biblioteca 
Municipal
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Serveis i recursos
—Servei d’autopréstec
—Servei de préstec interbibliotecari
—Serveis de préstec de llibres electrònics
—Serveis de préstec de tauletes
—Audiollibres per a persones amb dificultat 

de visió
—Bústia exterior de retorn de documents
—Espai d’exposició
—Sala d’actes
—Sala d’estudi nocturn en època d’exàmens
—Ordinadors d’accés públic
—Espai cultural i de lectura a l’aire lliure M. 

Aurèlia Capmany
—Xarxa d’Intercanvi Llibres Lliures

Programació infantil

L’hora del conte
Narració oral de contes per a apropar la 
lectura a través de la paraula i la tradició 
oral. Per a infants majors de 4 anys. 
Segon i quart dimecres de mes, a les 17.30 h

L’hora petita 
Activitats especialment destinades a 
nadons de 0 a 3 anys que promouen el seu 
desenvolupament emocional i intel·lectual.
Dissabtes, a les 11.30 h.

Llegim i creem 
Programa que acosta la lectura a través 
d’activitats creatives i artístiques. Sessions 
monogràfiques cada mes. Per a infants 
majors de 4 anys.
Tercer dimecres de mes, a les 17.30 h.

Informació general
Av. de l’Estació, 40
Tel. 935 864 230
A/e: biblioteca@ripollet.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h.
Dimecres, de 9.30 a 14 h.
Dissabte, de 9.30 a 14 h.
Tota la informació

   Biblioteca de Ripollet
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Clubs de lectura

Novel·la 
Espai de trobada per a persones amb una 
afinitat comuna: el gust per la lectura i la 
conversa. Cada mes es descobreix un llibre 
nou i es convida a la tertúlia.
Darrer dimecres de cada mes, a les 18.30 h.

Llegir el teatre 
Club de lectura de textos teatrals, amb 
la col·laboració del Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya i el Teatre 
Nacional de Catalunya.
Tercer dimarts de cada mes, a les 18.30 h.

ChickLit
Un club de lectura per descobrir novel·les 
romàntiques, clàssiques i actuals.
Tercer dimecres de cada mes, a les 19 h.

Book Club
Espai de lectura i aprenentatge. Cada mes 
es llegeix una obra en anglès i es comenta 
a través de sessions on la llengua vehicular 
és l'anglès. Per participar-hi, es demana el 
nivell B1 d’anglès.
Primer dilluns de cada mes, a les 19 h.

Àlbums il·lustrats per adults 
Un espai de trobada i de conversa per 
adults amants de la il·lustració on els 
àlbums il·lustrats seran els protagonistes. 
Cada més parlarem i analitzarem en 
profunditat un autor o autora essencial.
Darrer dimarts de cada mes, a les 19 h.

Lectura infantil Gomet Blau
Adreçat a infants de 6 a 7 anys perquè els 
infants s’endinsin en el món de la lectura i 
adquireixin hàbits de lectura.
Primer dimarts de cada mes, a les 17.30 h.

Lectura infantil Gomet Vermell → NOU
Adreçat a infants de 8 a 9 anys perquè els 
infants que ja saben llegir bé s’endinsin en 
el món de la lectura i adquireixin hàbits 
lectors.
Tercer dijous de cada mes, a les 17.30 h. 

Còmic Infantil
Club de lectura de còmic i manga per a 
infants de 8 a 11 anys: una forma divertida 
d’endinsar-se en el món de la lectura a 
través de les vinyetes.
Primer dijous de cada mes, a les 17.30 h.

Còmic Jove
Qui diu que els joves no llegeixen? Aquest 
club de lectura de còmic i manga per a 
adolescents de 12 a 16 anys és una forma 
divertida de fomentar la lectura i de fer 
noves amistats.
Segon dijous de cada mes, a les 17.30 h.
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Teatre
Auditori
del Mercat
Vell
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Serveis i recursos
—Cessió del teatre per a entitats i escoles 

de la ciutat
—Lloguer de l’equipament

Programació professional
L’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell, a través d’un conveni amb 
l’Ajuntament, duu a terme la programació 
professional estable del Teatre d’octubre a 
juny, quinzenalment, els divendres al vespre.

Petit Mercat Vell 
Programació estable d’espectacles infantils. 
D’octubre a abril, el primer diumenge de 
mes. 

Informació general
Pl. de l’Onze de Setembre, s/n 
Tel. 935 809 192 
teatreauditoridelmercatvell.cat 

Centre Cultural 
Rbla. de Sant Jordi, 2-4 
Tel. 935 046 025 
A/e: cultura@ripollet.cat 
Horari d’atenció al públic:
de 9 a 13 h i de 17 a 21 h.

Tota la informació
   Ripollet Cultura

Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell 
Pl. de l’Onze de Setembre, 6 
espectadorsripollet.cat 
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Seu de l’Associació de Veïns Can Vargas

Activitats i tallers organitzats per l’AV Can 
Vargas:
—Microgimnàstica: dilluns, de 16.45 a 18.15 h,

i dimarts, de 19 a 20.30 h
—Assaig de ball: dimarts, de 19 a 20.30 h
—Ioga: dimarts, de 10 a 11 h
—Classes de ball: dimecres, de 19 a 20 h
—Club d’escacs: de dilluns a divendres, de 17 

a 19 h
—Manualitats: de dilluns a divendres, de 17 

a 19 h
—Meditació: un dissabte al mes, de 10 a 13 h

La Carxofa Rebel (cistella de productes 
ecològics): dimarts, de 19 a 20.30 h.

Més informació
AV Can Vargas
C. de Federico García Lorca, 5, local
Horari d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres, de 17 a 20 h.

Els centres cívics de Ripollet 
són espais municipals, 
oberts al veïnat, on les 
associacions de veïns 
i entitats de la ciutat 
desenvolupen tallers amb 
voluntat de dinamitzar el 
barri a través d’activitats 
obertes a la població.
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Centre Cívic Pont Vell 
—Tallers organitzats pel Centre d’Esplai La 

Gresca: Informàtica bàsica i avançada, 
Català, Lectura i escriptura, Manualitats, 
Ball, Anglès, Caminada, Ioga suau, 
Meditació, Gimnàstica suau, etc.

—Allotjament de la coordinadora d’entitats: 
Diables de Ripollet, Trabucaires de Ripollet, 
Comissió de Festes de La Tardor, Centre 
d’Esplai La Gresca, Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública i Grup de Gent Gran.

Més informació
C. de la Nostra Senyora dels Àngels, 15
Tel. 936 913 675
Horari d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres, de 9 a 19.30 h.

Seu de l’Associació de Veïns Can Tiana
Organitzats per l’AV Can Tiana:
Tallers gratuïts de batucada.

Més informació
AV Can Tiana
C. de Sant Sebastià, 26
Horari d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres, de 9 a 21 h, excepte dijous,
a la tarda.
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Equipaments
educatius
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CFA Jaume Tuset 

Oferta formativa:
—Organitzats per Escola d’Adults Jaume 

Tuset: Català nivell (A1,A2,B1); Castellà 
nivell (A1, A2, B1); Anglès nivell 1 (A1, A2.1, 
A2.2); Alfabetització Instrumental nivell 
1, nivell 2 i nivell 3; Informàtica inicial, 
Competic 1, Competic 2 i Competic 3; 
Graduat en Educació Secundària, GES 1, 
GES 2, Preparació Accés CFGS i Preparació 
Accés Universitat

—Organitzats per l’Associació Cultural: 
Mòbils i xarxes, Pintura, Conversa i 
escriptura en català, Informàtica, Punt 
de creu, Tertúlia literària en castellà 
i en català, Informàtica, Foto i vídeo, 
Ceràmica, Teatre, Poesia i Tertúlia musical.

Més informació
Rbla. dels Pinetons, 1 
Tel. 936 914 700 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres, de 10 a 13 h, i de dilluns a dijous, 
de 16.30 a 20 h.
Tota la informació

   CFA Jaume Tuset

Activitats culturals obertes 
a tota la població i 
organitzades per les entitats 
als següents equipaments 
educatius de la ciutat.
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Institut Palau Ausit
Organitzats per Racons per Gaudir: 
—Taller de ball en línia: dimecres, de 19 a 

20.30 h, al gimnàs
—Taller de correcció de la postura (Pilates): 

dimarts i dijous, de 18 a 19.30 h i de 19.30 a 
21 h.

—Taller de salsa, bachata i zumba: tots els 
dimecres en dos torns, a la tarda

—Taller de reforç i tècniques d’estudi 
per alumnes de l’ESO: dies i horari a 
determinar

Més informació
A/e: raconspergaudir@gmail.com

Institut Lluís Companys

Oferta d’extraescolars adreçades al nostre 
alumnat i organitzades per l’AMPA:
—Extraescolars consolidades en l’àmbit 

esportiu-expressiu: futbol, bàsquet i hip-
hop

—Extraescolars previstes d’oferir en l’àmbit 
esportiu: judo

—Extraescolars en l’àmbit acadèmic: 
reforços en àmbit matemàtic, anglès i 
física i química (per confirmar)

Més informació
A/e: ampalluiscompanys@gmail.com

Institut Escola Els Pinetons
Tallers culturals organitzats per l’AFA 
Pinetons. 

Més informació
www.afaelspinetons.org/lleure-i-esports/
lleure-i-esports-inscripcio
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Oficina
de català
CPNL
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Requisits 
—És imprescindible una acreditació de nivell 

de català
—Si no la teniu, truqueu i demaneu hora per 

fer una prova de nivell: 
En línia: www.cpnl.cat/inscripció.
Presencial: amb cita prèvia.

Procés d’inscripció: del 12 al 16 de setembre 
(presencialment i en línia).
Inscriu-te a cpnl.cat/inscripció.
Antics alumnes: 12 i 13 de setembre. 
Nous alumnes: del 14 al 16 de setembre. 
Inici dels cursos: a partir del 21 de setembre. 

Més informació 
Centre Cultural 
Rbla. de Sant Jordi, 2-4 
Tel. 935 864 573 
A/e: ripollet@cpnl.cat 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous, 
de 10 a 13 h, i dimecres i dijous, de 16 a 18 h.
Tota la informació

   Oficina de Català de Ripollet

El Centre de Normalització 
Lingüística ofereix cursos 
de tots els nivells (des 
d’acolliment fins al C2), en 
modalitat presencial o en 
línia, al Centre Cultural. Tots 
els títols són homologats 
i les inscripcions són 
als mesos de setembre, 
desembre i març, i al juny 
per als cursos d’estiu.
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Ripollet
Ràdio
91.3 FM
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Taller de ràdio
Taller d’introducció al mitjà radiofònic i de 
suport al voluntariat per a la realització de 
projectes de nous programes temàtics o 
d’entitats.
L’activitat es realitza sota demanda, al llarg 
de la temporada, i cada estiu a mitjans de 
juny.
 
Gravacions per a entitats
i centres educatius
Megafonies i veus en off per a activitats 
d’entitats i gravacions de pràctiques 
escolars (contes i presentacions orals).
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Informació general
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1rTels. 
935 942 048 (redacció) i 935 
942 164 (estudi)
A/e: info@ripollet.cat
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Aula
d’Extensió
Universitària
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Requisits per ser alumne
—Ser soci
—Pagament de quota anual de 40 €

Conferències quinzenals, d’octubre a juny.
Inici de classes i conferències: 5 d’octubre.

Més informació 
A/e: aularipollet@gmail.com 
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L’Aula d’Extensió 
Universitària per a la gent 
gran de Ripollet està 
adreçada a totes les 
persones majors de 50 anys 
amb inquietuds, interessos 
diversos i que volen seguir 
formant-se en l’àmbit de 
la història, ciència, salut, 
art, economia, tecnologia, 
entre d’altres, a través de 
conferències de diferent 
temàtica i sortides i 
activitats culturals, socials 
i lúdiques relacionades 
amb el contingut de les 
conferències.

L’AEE concentra els seus 
esforços en sensibilitzar la 
ciutadania de la necessitat 
de seguir formant-se per 
al seu desenvolupament 
personal, cultural i social. 

L’entitat està recolzada per 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona, a través del 
programa de La Universitat 
a l’Abast i de l’AFOPA — 
Agrupació d´Aules de 
Formació Permanent per a 
la Gent Gran de Catalunya. 
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Casal
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Tallers adreçats a gent gran
—Organitzats en conveni amb l’Associació 

de Jubilats i Pensionistes de Ripollet: 
Teatre, Costura, Tertúlia literària, Coral, 
Sevillanes, Cor, Ball, Dibuix, Poesia, 
Manualitats, Balls de saló i Ball en línia
Les inscripcions a aquests tallers es 
gestionen a través del Casal d’Avis. 

—Organitzats per l’Ajuntament: Memòria 
“Una gran història”, Dansa-teràpia i 
Informàtica i mòbils 
Les inscripcions a aquests tallers es 
gestionen a través de Drets Socials.

—Altres activitats: xerrades i excursions 
mensuals

—Serveis: sala d’ordinadors, espai de 
trobada i premsa diària

Més informació 
ripollet.cat 

Informació general 
C. del Calvari, 90-93 
Tel. 935 804 995

Drets Socials 
C. de Can Masachs, 18-20 
Tel. 935 046 007 
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14.30 h.
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Escola 
Municipal
de Música
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Oferta musical
—Sensibilització musical
—Iniciació musical
—Llenguatge musical
—Combo
—Cambra
—Teatre musical
—Coral (petits, joves i adults)
—Piano
—Castanyoles
—Ukelele
—Guitarra
—Guitarra elèctrica
—Baix elèctric
—Bateria
—Cant
—Trompeta
—Violí
—Flauta travessera

Inici de curs: 5 de setembre.

Matrícules: oberta durant tot el curs.

Formació reglada Nivell Iniciació
i Grau Elemental
Destinada a alumnes que el curs 2022/2023 
cursaran des de P3 (Sensibilització Musical 1) 
fins a 5è de primària (Llenguatge Musical 3).

Informació general 
L’Escola Municipal de Música 
de Ripollet és una eina 
fonamental per dinamitzar 
i sensibilitzar sobre el 
paper central de l’educació 
musical a la cultura de la 
ciutat.
Alhora, suposa un espai de 
formació i aprenentatge 
per a persones de totes les 
edats, així com un laboratori 
de creació i pràctica 
cultural.

41



Horaris d’activitats de grup

Dilluns
—Iniciació Musical 2: de 17.30 a 18.30 h

(2n de primària). 1 h setmanal i 30 o 45’ 
d’instrument individual

—Llenguatge Musical 1: de 17.30 a 18.30 h
(3r de primària). 1 h setmanal i 30 o 45’ 
d’instrument individual

—Coral (adults) → Nova activitat!
De 20 a 21 h

—Cambra → Nova activitat!
De 19.30 a 20.30 h

Dimarts
—Sensibilització Musical 3: de 17.30 a 18.30 h 

(P5)
—Iniciació Musical 1: de 17.30 a 18.30 h

(1r de primària). 1 h setmanal i 30 o 45’ 
d’instrument individual

Dimecres
—Llenguatge Musical 2: de 18.30 a 19.30 h 

(4t de primària). 1 h setmanal i 30 o 45’ 
d’instrument individual

—Llenguatge Musical 3: de 18.30 a 19.30 h 
(5è de primària). 1 h setmanal i 30 o 45’ 
d’instrument individual

—Coral (petits) → Nova activitat!
De 17.45 a 18.30 h

—Coral (joves) → Nova activitat!
De 20 a 21 h

—Combo → Nova activitat!
De 20.15 a 21.15 h

Dijous
—Sensibilització Musical 1: de 17.30 a 18.30 h 

(P3)
—Sensibilització Musical 2: de 17.30 a 18.30 h 

(P4)

Divendres
—Teatre Musical 1 (petits) → Nova activitat!

De 17.15 a 18.15 h
—Teatre Musical 2 (joves) → Nova activitat!

De 18.15 a 19.30 h
La resta de classes s’impartiran de dilluns a 
divendres, de 16 a 21 h.

Àrea pràctica
Destinada a tots aquells alumnes majors de 
9 anys i sense límit d’edat, que vulguin donar 
continuïtat a la seva formació musical, o 
bé iniciar-s’hi des de zero, seguint un ritme 
d’aprenentatge personal i a mida.
Durada de les classes: 45’ o 1 h, a 
determinar segons necessitats o per 
valoració pedagògica.

Més informació
C. del Molí d’en Rata, 1 
Tel. 660 422 138 
A/e: escolamusica@ripollet.cat
Horari: de 17 a 21 h, de dilluns a dijous;
i divendres, de 17 a 20 h.
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Casal
de Joves
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Programació organitzada des del Kftó i adreçada a joves a 
partir de 12 anys. 

Serveis i recursos 
—Espai de trobada per a joves
—Consultes i assessories juvenils segons demanda 
—Xerrades de temàtiques juvenils
—Cinefòrums
—Atenció a entitats juvenils, associacions i col·lectius joves 

no organitzats
—Suport a activitats juvenils proposades per les persones 

joves

Tallers trimestrals 
Cal consultar la programació específica de cada trimestre. 
—Taller de llengua de signes
—Taller de cuina
—Taller artístic

Programació de tallers setmanals 
Cal consultar la programació específica setmanalment 
al Casal de Joves (Lettering, Room Scape, pirogravat, 
punxadiscos, etc.).

Informació general 
Rbla. de Sant Jordi, 6 
Tel. 935 046 024 
A/e: kftoripollet@gmail.com 
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres,
de 17 a 20 h, i dimecres,
de 9 a 13.30 h.
Tota la informació

   Ripollet Jove
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Creu Roja
Cerdanyola
Ripollet
Montcada

45



Serveis i recursos
—Programa BVellesa Activa per a la Gent Gran: Tallers de 

lectoescriptura, Gimnàstica, Musicoteràpia, Memòria i 
Estimulació cognitiva, Informàtica, Promoció de la Salut, 
Cinema i sortides culturals

—Tallers per Joves i Adults: Educació en el Lleure, Teatre i 
Idiomes (castellà i català)

—Visita al Museu de la Creu Roja (1921-2019), amb dates 
concertades

Informació general
Av. de la Creu Roja, 25
Cerdanyola del Vallès
Equipament de recurs dels 
Ajuntaments de Ripollet i 
Cerdanyola del Vallès.
Tel. 936 916 161
A/e: informació.cerdanyola@
creuroja.org 
Horari d’atenció al públic:
de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.
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