
RIPOLLET, un bosc social

2018

Gaudeix dels aparadors

de Nadal dels comerços locals

Col.labora i intercanvia joguines
a la campanya Donem Joc

Participa a les activitatsde la Biblioteca i del Casal 
de Joves

Vine i t’emboliquem 
gratis les teves 

compres

MÉS nadal

Programa d’activitats
2018 



Projeccions al Mercat Municipal
Del 3 de desembre al 6 de gener es 
projectaran imatges familiars de Nadal, 
de comerços i de parades del Mercat 
de Ripollet, entre d’altres, que daten a 
partir de finals del segle XIX, així com 
un vídeo amb imatges del fotògraf Joan 
Hernández, de la nevada que va caure a 
Ripollet la nit de Nadal de 1962.
-------------------

3r Concurs d’aparadors
—El concurs està obert a tots els 

establiments comercials, de serveis 
i de restauració del municipi, que hi 
vulguin participar. 

—Inscripcions: De l’1 al 8 de desembre, 
al registre d’entrada de l’Ajuntament.

—El jurat valorarà els aparadors entre 
el 17 i el 21 de desembre. 

—Els guanyadors del concurs es faran 
públics el dia 10 de gener al web i a 
les xarxes socials de l’Ajuntament. El 
lliurament de premis tindrà lloc l’11 
de gener a l’Ajuntament.

—Més informació a l’adreça de cor-
reu comerciutat@ripollet.cat o per 
Whatsapp al 638 984 777.

-------------------

Enllumenat de Nadal 
Acte d’encesa
Dilluns 3 de desembre, a les 18 h,
a la Rambla de Sant Jordi, davant
del Centre Cultural
L’enllumenat restarà encès del 3 de 
desembre al 6 de gener, els dies labo-
rables, de 17.30 a 24 h, i els festius, de 
17.30 a 01 h.
-------------------

Jornada sobre consum
responsable de joguines
Dilluns 10 de desembre, a les 18 h,
a la sala d’Actes del Centre Cultural 
Taula d’expertes i debat obert, dins
del projecte ESStem Compartint d’im-
puls de l’economia social i solidària de 
l’Ajuntament de Ripollet.
-------------------

BiblioLab creatiu:
Scrapbook nadalenc
Dilluns 10 de desembre, a les 18 h,
a la Biblioteca
Taller on es confeccionarà un àlbum en 
forma d’estrella amb motius nadalencs. 
A càrrec de Berota Manualitats.
Per a adults. Places limitades. Cal ins-
cripció prèvia.
-------------------

Tallers de Nadal per a joves
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
—Dimecres 12 de desembre

Maquillatge de Nadal
—Divendres 21 de desembre

Decoració nadalenca
del Casal de Joves

—Dijous 27 de desembre
Corones d’advent

—Dijous 3 de gener
Scrapbook

Totes les activitats són per a joves a par-
tir de 12 anys. Informació i inscripció:
kftoripollet@gmail.com.
-------------------



Embolicament de regals
—Del 14 de desembre al 5 de gener,

de dilluns a dissabte, de 10.30 a 14 h 
i de 17 a 20.30 h

—24 i 31 de desembre, de 10 a 19 h
—5 de gener, de 10 a 14 h
El punt per embolicar els regals estarà 
ubicat al vestíbul del Mercat Municipal.
-------------------

Donem joc
Campanya de recollida
de joguines
Dissabte 15 i 22 de desembre,
de 9 a 14 h i de 17 a 21 h,
davant del Centre Cultural
A càrrec de Protecció Civil. 
Cal que les joguines siguin noves o se-
minoves, no bèl·liques, no sexistes
i tampoc no poden ser peluixos. 
Mercat d’intercanvi de joguines
Dissabte 29 de desembre, de 10.30
a 13.30 h, a la pl. del Molí
Aquesta activitat, en cas de pluja, es 
traslladarà al pati de l’Anselm Clavé.
Hi haurà xocolatada i activitats infantils.
-------------------

Tallers de Nadal per a infants
A les 17.30 h, a la Biblioteca
—Dilluns 17 de desembre

Postals de Nadal
—Dimarts 18 de desembre

Ornaments de Nadal
—Dijous 20 de desembre

Cuina de Nadal
—Divendres 21 de desembre

Estampació de Nadal
Totes les activitats són per a infants
a partir de 4 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
-------------------

Hora del conte:

Històries secretes del Nadal
Dimecres 19 de desembre,
a les 17.30 h, a la Biblioteca
A càrrec d’Els Contes de la Momo. 
Per a infants a partir de 4 anys.
-------------------

Storytime. Santa’s Elves
Dissabte 22 de desembre,
a les 11.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de MT Idiomes Kids&Us 
Ripollet.
Per a infants de 4 a 8 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia a la 
Biblioteca.
-------------------

Retransmissió de la Cavalcada
de Reis a Ripollet Ràdio
Dissabte 5 de gener, a partir
de les 17.30 h
Viu en directe la màgia de la Cavalcada, 
que enguany celebra el seu 50è aniversari. 
Al 91.3 fm i a ripolletradio.cat.
-------------------

Trenet del Nadal
—27, 28, 29 de desembre, de 10

a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
—31 de desembre, de 10 a 14 h
—2, 3 i 4 de gener, de 10 a 13.30 h

i de 17 a 20.30 h
—5 de gener, de 10 a 13.30 h
Les parades dels trenets estaran ubica-
des al c. Nou i al c. del Sol, exceptuant 
dimecres 2 de gener, al matí, quan se 
celebra el Mercat Setmanal i les parades 
passaran a estar ubicades davant del 
Centre Cultural.
Els tiquets serán distribuïts pels comer-
ços i empreses de serveis participants. 
-------------------



Organitza: Col·laboren:


