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Dissabte 1
SENDERISME: ETAPA 3. GR-151
A les 7.30 h, al c. del riu Ripoll amb c. 
Molí d’en Ginestar
D’Artés a L’Estany (23,3 km). Desnivell 
de pujada: 700 m. Desnivell de baixada: 
150 m. Celebració prenadalenca en acabar 
la ruta.
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 Ripollet-
Cerdanyola.

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
Tot el dia, a diversos espais
Recollida d’aliments als diferents 
supermercats del municipi.
Organitza: Banc d’Aliments

SAM VIU FESTIVAL 
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert de The Long Players.
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 i va ser ajornada el mes 
passat per la previsió meteorològica.
Organitza: Ripollet Natura

Diumenge 2
V TROBADA DE VEHICLES
CLÀSSICS I DE COMPETICIÓ
A les 9 h, a la rambla dels Pinetons i 
davant del Pavelló Joan Creus
Cinquena edició de la trobada de vehicles 
clàssics i de competició La Vila de 
Ripollet, amb estands, servei de bar i 
activitats.
Organitza: Escudería Ripollet

l’Agenda 
desembre 2018

SAM VIU FESTIVAL
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert de Sheridan Hindley.
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

Dilluns 3
CONCENTRACIÓ
A les 18 h, a la pl. de Pere Quart
Concentració per reclamar pensions dignes.
Organitza: Marea Pensionista Ripollet

ACTE D’ENCESA
DE L’ENLLUMENAT DE NADAL
A les 18 h, davant del Centre Cultural
L’enllumenat restarà encès del 3 de 
desembre al 6 de gener, els dies laborables, 
de 17.30 a 24 h, i els festius, de 17.30 a 
01 h.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DANSA: EL TRENCANOUS
A les 20.30 h, al Teatre Auditori
Emissió de la gravació en directe des 
de l’Òpera de Viena del ballet de P.I. 
Txaikovski El Trencanous, la versió de 
Rudolf Nureyev, la qual data del 1976. 
El Trencanous s’ha convertit en un dels 
espectacles familiars per excel·lència quan 
s’acosten les dates de Nadal. La combinació 
màgica entre la partitura de Txaikovski, la 
varietat dels números de dansa i la història 
commovedora d’una noia que pateix els 
primers embats de l’adolescència ha donat 
a aquest ballet un merescut reconeixement 
internacional. 
Organitza: AETMV 

Divendres 7
NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA 
DEL CINEMA MUSICAL 
NORD-AMERICÀ
De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural
43a sessió dedicada al cinema musical 
nord-americà, centrada en els anys 1971-
1972, a càrrec de Joana Raja i Lluís 
López. Activitat coordinada per Ángel 
Esteve i Rafael López.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

Dissabte 8
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 Ripollet-
Cerdanyola.

SAM VIU FESTIVAL 
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert de Quique Gómez & Bigstone 
Workers.
Organitza: Associació Sam Viu

PETIT MERCAT VELL: KAIXES
A les 18 h, al Teatre Auditori
Kaixes, de la companyia Com Sona, 
és una barreja eclèctica de música 
popular i cançó d’autor amb música 
original creada especialment per 
aquest espectacle. Cada cançó esdevé 
un joc a través del teatre d’objectes, 
on els instruments tenen un paper 
protagonista. Adreçat a infants a partir 
de 3 anys. Preu: 5 € (majors de 16 
anys) i 3,75 € (menors de 16 anys). 
Compra d’entrades al Centre Cultural, 
teatreauditoridelmercatvell.cat o a la 
taquilla del Teatre una hora abans de la 
funció. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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JORNADA DE CONSUM
RESPONSABLE DE JOGUINES:
REFLEXIONEM I PREPAREM
AMB CONSCIÈNCIA LA COMPRA 
DE JOGUINES DE NADAL
A les 18 h, al Centre Cultural
Taula rodona d’expertes, en la qual es 
parlarà del consum responsable de joguines 
i s’obrirà el debat als assistents per tal 
de reflexionar i preparar amb consciència 
la compra de joguines de Nadal. Àngela 
Tudela, psicòloga especialitzada en l’àmbit 
de l’educació i fundadora de l’Associació 
per a la criança Els Solets-Minnilandia 
de Ripollet, parlarà del joc de qualitat 
i com acompanyar-lo amb un consum 
responsable. També hi participarà Jennifer 
Coronado, coordinadora de projectes 
d’Espai Ambiental Cooperativa, que porta 
a terme la campanya La Vida dels jocs 
i les joguines, presentarà el Manifest de 
les famílies consumidores responsables de 
joguines, el qual fomenta la prevenció de 
residus dels jocs i les joguines. La jornada 
forma part del Projecte intermunicipal 
ESStem Compartint de promoció de 
l’economia social i solidària. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 9
SAM VIU FESTIVAL 
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert d’Alex Thomas.
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

Dilluns 10
CAFÈ LITERARI: 
TODO ESTO TE DARE
De 15.30 A 17 h, al Centre Cultural
Tertúlia literària dedicada a la novel·la 
negra Todo esto te daré, de Dolores 
Redondo, guanyadora del Premi Planeta 
2016.
Organitza: AETMV

BIBLIOLAB CREATIU: 
SCRAPBOOK NADALENC
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. Activitat 
per a adults. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.  
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER PER A ENTITATS:
FISCALITAT PER A ENTITATS 
I PRESSUPOST ANUAL
De 19 a 22 h, al Centre Cultural
Taller adreçat a entitats culturals locals. 
Cal inscripció prèvia a cultura@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 11
ESPAI DE DEBAT: LA PÒLIO 
NO ÉS HISTÒRIA
A partir de les 17.30 h, al Centre Cultural
Jornada entorn la Pòlio i la Síndrome 
Postpòlio, amb la participació dels 
terapeutes de l’entitat Carmen Garrido 
i Alberto Castro. A partir de les 19 h, la 
nutricionista de l’Hospital Clínic Sara 
Castro i el Dr. Enric Portell, metge 
rehabilitador de l’Institut Guttmann, 
parlaran sobre aspectes relacionats amb 
aquesta malaltia. També es podrà visitar 
l’exposició “Mostrant Capacitats” que 
mostra diferents situacions amb què es 
troben les persones amb discapacitat.
Organitza: Entretots

CLUB DE CÒMIC INFANTIL: 
DR. SLUMP
A les 17.30 h, a la Biblioteca
L’Arale, protagonista 
de Dr. Slump, 
d’Akira Toriyama, 
és un robot amb 
forma de noia creat 
pel doctor Sembei 
Norimaki, un dels 
excèntrics habitants 
de la Vila del Pingüí. 
Però això no és res 
comparat amb el que 
s’acosta... A càrrec d’Elisabet 
Vázquez. Per a infants 
de 8 a 12 anys. Places 
limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER DE JOC EN FAMÍLIA: 
FESTA NADALENCA?
De 17.30 a 19 h, a Els Solets-
Minnilandia (c. del Sol, 13)
Vine a jugar en família tot gaudint 
d’un ambient nadalenc: nadales, treballs 
manuals, berenar i molt joc. Taller 
recomanat per a infants a partir d’1 any. 
Cal inscripció prèvia. Preu: 6,5 € per 
família.
Organitza: Els Solets-Minnilandia 

CLUB DE LECTURA 
LLEGIR TEATRE: ALBA
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Alba, de Marc Artigau, és una història 
de robots que ofereixen companyia a les 
solituds humanes. El dramaturg Marc 
Artigau reflexiona entorn de les noves 
maneres de relacio nar-se i de gestionar la 
situació de l’individu dins la societat.
A càrrec de Mònica López, d’Amics del 
Teatre. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 12
HORA DEL CONTE: DESCOBREIX
EL TEATRE D’OMBRES
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Descobrireu, en aquesta hora del conte 
especial, com es crea el teatre d’ombres!
A càrrec de la Cia. Olveira Salcedo. Per a 
infants a partir de 4 anys. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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TALLER: MANEIG DE LA FEBRE 
EN PEDIATRIA
De 18 a 19.30 h, al Centre Cultural
Comentarem què és la febre, discutirem 
alguns mites que hi ha al seu voltant i 
també explicarem l’actitud que s’ha de tenir 
davant un infant amb febre. Finalment, 
parlarem de les convulsions febrils i 
resoldrem els dubtes que puguin sorgir.
Cal inscripció prèvia al CAP Ripollet, 
CAP Pinetons o CAP Farigola.
Organitza: Equip Pediatria CAP Ripollet

Divendres 14
TROBADES AMB L’ART
A les 10 h, al Museu Picasso (Barcelona)
Visita a l’exposició Picasso descobreix 
París. Més informació, al Centre Cultural. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

XERRADA/DEBAT: 
LA TRANSICIÓ ESPANYOLA
A les 19 h, al Centre Cultural
Xerrada/debat sobre la transició espanyola 
i presentació del número 4 de la revista 
973.
Organitza: Grup d’Estudis Ripolletencs

MÚSICA: GOSPELIZING 
A les 21 h, al Teatre Auditori
The Gospel Viu Choir presenta el seu 
nou espectacle de melodies agosarades, 
harmonies atrevides i contundents, noves 
tendències estètiques i ritmes colpidors. 
Organitza: AETMV

INAUGURACIÓ: 39a EXPOSICIÓ 
DE PESSEBRES
A les 18.30 h, a la seu de l’Agrupació 
Pessebrista (c. Afores, 14)
Inauguració de l’exposició amb la 
tradicional benedicció dels pessebres i la 
cantada de nadales a càrrec de la Coral 
Tradicional de la Societat Coral “El 
Vallès”.
Organitza: Agrupació Pessebrista

TALLER DE MAQUILLATGE 
DE NADAL
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
Taller adreçat a joves a partir de 12 anys. 
Cal inscripció prèvia a kftoripollet@gmail.
com.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA CHICK LIT: 
YO ANTES DE TI 
A les 19 h, a la Biblioteca
Yo antes de ti, de Jojo Moyes, reuneix 
dues persones les quals no podrien tenir 
menys en comú per a respondre una 
pregunta: què decidiries quan fer feliç 
la persona que estimes significa també 
destrossar-li el cor? A càrrec de Tamara 
Marín. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 13
CLUB DE CÒMIC INFANTIL: 
LES JOIES DE LA CASTAFIORE
A les 17.30 h, a la Biblioteca
A Les Joies de la Castafiore, d’Herge,
la diva Castafiore anuncia la seva arribada 
a Moulinsart i el capità Haddock, intentant 
fugir d’allà, ensopega i cau trencant-se 
la cama. Llavors comencen a arribar 
paparazzis al castell i les joies de la diva 
desapareixen. A càrrec d’Elisabet Vázquez. 
Per a infants de 8 a 12 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

Dissabte 15
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 Ripollet-
Cerdanyola.

DONEM JOC: RECOLLIDA 
DE JOGUINES
Hora a concretar, davant del Centre 
Cultural
Recollida de joguines, que han de ser noves 
o seminoves, no bèl·liques, no sexistes i 
no poden ser peluixos, dins la campanya 
Donem Joc. Totes les persones que 
portin una joguina rebran un tiquet per 
bescanviar-lo per un regal el dia del mercat 
d’intercanvi, el 29 de desembre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Protecció Civil

MATÍ INCREÏBLE
A partir de les 10.30 h, al Mercat 
Municipal
Tota la família de Los Increíbles de 
Disney visitaran el nostre Mercat i els més 
menuts es podran fer fotografies amb tots 
ells i compartir un matí entre superherois! 
Organitza: Associació de Venedors i 
comerciants del Mercat de Ripollet 

TALLER: CUINA EN FAMÍLIA
D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural
Adreçat a famílies amb infants de 5 a 12 
anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
CISTELL DE CONTES 
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Contes i cançons que desperten l’escolta 
atenta per crear vincles entre pares/mares 
i fills/es, per adquirir vocabulari, per 
interioritzar rutines i per nodrir l’imaginari. 
A càrrec de Sònia Fernández.
Per a infants de 6 mesos a 3 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SAM VIU FESTIVAL 
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert de Wax & Boogie.
Organitza: Associació Sam Viu

FESTA DE NADAL
A les 17 h, al parc de Ma Lluïsa Galobart
Festa infantil per donar la benvinguda al 
Nadal, amb berenar i l’animació de La 
Careta Teatre.
Organitza: AV Maragall
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Diumenge 16
SAM VIU FESTIVAL
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert de La Incombustible. 
Organitza: Associació Sam Viu

CONCERT DE NADAL
A les 18 h, al Teatre Auditori
Concert de Nadal a càrrec de la Coral 
Tradicional de la Societat Coral “El 
Vallès”.
Organitza: SCV

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Dilluns 17
TALLER DE NADAL: 
POSTALS DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Veniu a la Biblioteca a fer la vostra 
postal de Nadal, emporteu-vos-la a casa 
i envieu-la a qui vulgueu! A càrrec del 
personal de la Biblioteca de Ripollet. Per a 
infants a partir de 4 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 18
TALLER DE NADAL: 
ORNAMENTS DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Us convidem a venir a la Biblioteca per 
crear els vostres propis ornaments per 
decorar l’arbre de Nadal. A càrrec del 
personal de la Biblioteca de Ripollet. Per a 
infants a partir de 4 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

Dimecres 19
HORA DEL CONTE: 
HISTÒRIES SECRETES DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca
La Nadala ha descobert una maleta antiga 
plena de pergamins. Ens ajudeu a descobrir 
quines històries hi ha escrites a dins? A 
càrrec d’Els Contes de la Momo. Per a 
infants a partir de 4 anys. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEFÒRUM
A les 19 h, al Centre Cultural
Projecció d’una pel·lícula i debat. 
Organitza: Dones per la Igualtat

Dijous 20
TALLER DE NADAL: 
CUINA DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Receptes fàcils, creatives i divertides de 
Nadal per preparar en família. A càrrec del 
personal de la Biblioteca de Ripollet. Per a 
infants a partir de 4 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CANTATA: EL PETIT PRÍNCEP
A les 17.30 i 19 h, al Teatre Auditori
Concert de Nadal de l’Escola de Música, 
a càrrec dels alumnes de bàsic i avançat. 
L’adaptació del text és d’Imma Solé i 
Anna Vall i la música, de Ricardo Gimeno. 
Aportació: 2 €. Entrades a l’Escola de 
Música o una hora abans de la funció a la 
taquilla del Teatre. 
Organitza: Escola de Música de la SCV

Dissabte 15
ACCIÓ SOLIDÀRIA
DELS DIABLES DE RIPOLLET
A partir de les 11 h, a la pl. de Pere Quart
Sessió de fotos amb el Poll Foll i tabalada 
per recaptar diners per a la Marató de 
TV3.
Organitza: Diables de Ripollet

MOSTRA DE DANSA I PARADETA
D’11.30 a 13.30 h, a la pl. del Molí
Exhibició de ball en línia i paradeta 
d’artesania per recollir diners per a 
la Marató de TV3. Hi col·laboren 
l’Ajuntament de Ripollet, l’Associació 
Cosir i Xerrar, el grup de Bollywood de 
l’Escola de dansa Odette i el grup I love 
dance de Molins de Rei. 
Organitza: Line Dance Palau Ausit

Diumenge 16
JORNADA SOLIDÀRIA
De 10 a 17 h, a l’Institut Palau Ausit
Amb activitats diverses per recaptar fons: 
mercat solidari, venda de samarretes, 
paella, jocs i sorteig especial.
Organitza: AMPA i Institut Palau 
Ausit

GEGANTS SOLIDARIS
A les 12 h, davant del Centre Cultural
Taller de gegants, trencaclosques gegant, 
taller de pintura, cercavila i música amb 
els grallers, i venda del calendari solidari 
dels gegants. La recaptació es donarà a la 
Marató de TV3.
Organitza: CRAC
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ACTE DE CLOENDA 
DE L’ANY DEL LLIBRE
A les 18 i 20 h, al Teatre Auditori
Presentació a càrrec de Mon Mas.
Cloenda i concert d’Els Miserables 
a càrrec de l’Escola de Música de la 
Societat Coral “El Vallès”, Veus del 
Vallès, l’orquestra de cambra Amics dels 
Clàssics i la secció de vents i percussió 
de la Banda Simfònica de Badalona. 
Entrades, al Centre Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TERTÚLIA: RIPOLLET: 
ENTRE EL PASSAT I EL FUTUR
A les 20 h, al Centre Cultural
Tertúlia en el marc del projecte artístic 
“Vallès. Fabricar passats, fabricar futurs”, 
de Claudio Zulián. Es tracta d’una obra 
construïda per diverses peces i mostrada 
en diferents emplaçaments del Vallès 
Occidental, la qual tindrà com a temàtica 
la vida i l’imaginari de les persones que 
viuen en aquesta comarca. Aquest projecte 
culminarà amb una exposició el 2019. 
En la tertúlia, participen l’artista Claudio 
Zulián, el director de La Virreina, Valentín 
Roma, les periodistes Àngels Leiva i 
Montse Frisach i l’historiador Ramon 
Martos. Hi col·labora la Diputació de 
Barcelona.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER DE VIDEOCREACIÓ
SOBRE EL PASSAT I EL FUTUR 
DE RIPOLLET
De 16.30 a 19.30 h, al Centre Cultural
Taller gratuït de videocreació per a joves, en 
el marc del projecte artístic “Vallès. Fabricar 
passats, fabricar futurs”, de Claudio 
Zulián. El taller consta de dues sessions, el 
20 i 21 de desembre. Inscripcions, al Centre 
Cultural.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

BIBLIOSOUND: ONA OSUNA
A les 20 h, a la Biblioteca
Cicle de concerts a la Biblioteca a càrrec 
de grups locals, de 30 minuts, per tancar 
l’equipament. El projecte, en col·laboració 
amb l’Associació Musical Kanyapollet 
i l’Escola de Música, ofereix un espai 
alternatiu als grups locals. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

Divendres 21 
TALLER DE NADAL: 
ESTAMPACIÓ DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Et ve de gust estampar una bossa o un 
paper per als regals d’aquest Nadal? Vine 
i estampa’ls amb nosaltres! A càrrec del 
personal de la Biblioteca de Ripollet. Per a 
infants a partir de 4 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: DECORACIÓ NADALENCA
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
Taller per a joves a partir de 12 anys. Cal 
inscripció prèvia a kftoripollet@gmail.com.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: EL GUATEQUE
De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural
A càrrec de Ramon Argenté. Coordinació 
d’Ángel Esteve i de Rafael López. 
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

Dissabte 22
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

DONEM JOC: 
RECOLLIDA DE JOGUINES
Hora a concretar, davant del Centre 
Cultural
Recollida de joguines, que han de ser noves 
o seminoves, no bèl·liques, no sexistes i 
no poden ser peluixos, dins la campanya 
Donem Joc. Totes les persones que 
portin una joguina rebran un tiquet per 
bescanviar-lo per un regal el dia del mercat 
d’intercanvi, el 29 de desembre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Protecció Civil

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

STORYTIME: SANTA’S ELVES
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Contes i aventures per als més petits. Una 
manera divertida d’aprendre anglès! A 
càrrec de MT Idiomes Kids&Us Ripollet.
Per a infants de 4 a 8 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

NADALES AL MERCAT
A les 11.30 h, al Mercat Municipal
Tradicional cantada de Nadales a càrrec
de la Coral Tradicional de la Societat 
Coral “El Vallès”.
Organitza: SCV

Diumenge 23
CAGA TIÓ
A partir de les 11.30 h, a la pl. del Molí
Espectacle infantil Caga tió, caga 
cançons, de FEFE i Cia. A partir de les 
12.30 h, els infants podran fer cagar el Tió.
Organitza: Centre d’Esplai L’Estel.

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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50 ANYS REIS: 
TALLER DE CORONES
De 10 a 14 h, al Centre Cultural
Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

NIT DEL PESSEBRE 
i NITS DE MÚSICA
De 20 a 1 h, a la seu de l’Agrupació de 
Pessebristes (c. Afores, 4)
Edició especial de les Nits de Música 
de l’AETMV i l’actuació de La Careta 
Teatre, Amics del Teatre i la Societat Coral 
“El Vallès”. Durant les activitats, se servirà 
xocolata calenta i, per acabar, es farà un 
brindis amb cava. La Nit del Pessebre 
és una iniciativa promocionada per la 
Federació Catalana de Pessebristes.
Organitza: Agrupació de Pessebristes de 
Ripollet

Diumenge 30
RECOLLIDA DE CARTES
D’11.30 a 14 h, a la pl. de Pere Quart
Les tres haimes dels Reis s’instal·laran a la 
plaça perquè tots els infants puguin donar 
la seva carta personalment al Rei que 
desitgin. Es mantindrà el mateix sistema de 
pujada a la tarima respecte d’altres anys: 
tres cues d’espera, una per a cada rei. 
Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Dijous 27

50 ANYS REIS: 
TALLER DE CORONES
De 17 a 21 h, al Centre Cultural
Per celebrar els 50 anys de la Cavalcada 
de Reis a Ripollet, l’entitat posa en 
marxa diverses activitats per commemorar 
l’efemèride. 
Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

TALLER: CORONES D’ADVENT
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
Taller per a joves a partir de 12 anys. 
Inscripcions a kftoripollet@gmail.com.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 29 
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

DONEM JOC: 
MERCAT D’INTERCANVI
De 10.30 a 13.30 h, a la pl. del Molí
Mercat d’intercanvi de joguines on totes 
les persones que hagin col·laborat amb la 
recollida de joguines podran bescanviar el 
seus tiquets per un regal. Hi haurà una 
xocolatada i activitats infantils. En cas 
de pluja, el Mercat es muntarà a l’Escola 
Anselm Clavé.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Protecció Civil

Altres activitats
TALLERS DEL CASAL DE JOVES
Dimarts, taller de cuina per a joves.
Dijous, taller de llengua catalana de signes.
Tots els tallers són per a joves a partir de 
12 anys i tenen lloc de 18 a 20 h. Més 
informació i inscripcions a kftoripollet@
gmail.com.

INSCRIPCIONS ALS CURSOS 
DE CATALÀ 
A partir de l’1 de desembre, s’obre el 
període d’inscripció per als cursos bàsics 
(un de matí i un de tarda), per aprendre 
a parlar català, i dos cursos de nivell B i 
C (amb certificat homologat) de l’Oficina 
de Català. Horari d’inscripció: de dilluns 
a dijous, de 10 a 13 h, i les tardes de 
dimarts, de 16.30 a 18.30 h (al Centre 
Cultural). Tancat per vacances de Nadal, 
del 21 de desembre al 2 de gener.

MULTILAB: JOCS DE PAPER
Farem targetes pop-up (desplegables, amb 
relleu) amb temes nadalencs i construirem 
joguines de paper sorprenents. La geometria 
pot ser molt divertida! El Multilab és 
un espai creatiu per a totes les edats, 
organitzat per l’AV Can Vargas, que té lloc 
tots els dissabtes no festius, de 17 a 19 h, a 
la seu de l’entitat (c. Federico García Lorca, 
5). Preu: 3 € per sessió i gratuït pels socis.

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
FIBROMIÀLGIA I SÍNDROME DE
FATIGA CRÒNICA
Dimarts, de 17 a 18 h, Ball anímic.
Dimecres, de 10 a 11 h, Txi-kung.
A més, tots els dimecres, sòcies de l’entitat 
es reuneixen al Centre Cultural per 
fer treballs manuals. Més informació a 
ripolletfibro@hotmail.com. 
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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 gener, poden enviar 
la informació abans del
12 de desembre al correu
electrònic  info@ripollet.cat.

Exposicions
CENTRE CULTURAL
De l’1 al 16 de desembre, 
al vestíbul
“Pompeu Fabra. 
Una llengua completa”
Arran de la commemoració de l’Any 
Fabra, la Direcció General de Política 
Lingüística i el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística han organitzat 
l’exposició itinerant Pompeu Fabra. 
Una llengua completa, que presenta 
l’aportació de Fabra a la llengua ca-
talana, el gran arrelament social de la 
seva figura i obra arreu de Catalunya 
i l’impuls a la llengua que va suposar 
el seu treball. A la mostra, es podrà 
veure aquesta visió divulgativa de 
les dimensions científica i social de 
l’obra de Fabra i les claus de la seva 
biografia.

Fins al 29 de desembre,
a la Sala d’Art
“Armand Lluent”
Tota l’obra de l’Armand Lluent gira al 
voltant de la representació de la figu-
ra humana, però és a partir de 1990 
quan la representa en la seva forma 
més explícita, amb un traç ràpid i 
segur, remarcant la seva anatomia.
Al principi, en l’etapa que ell ma-
teix anomena “Cel”, els cossos són 
llençats a l’espai, envoltats i conduïts 
per energies i forces diverses. Poques 
vegades representa les mans, i enca-
ra menys els peus, perquè són éssers 
incapaços de manipular el seu entorn 
i d’assentar-se enlloc. Són cossos 
esvelts, forts (les models són ballari-
nes i ballarins) que, malgrat l’esquerp 
entorn, es mouen amb força i segure-
tat, sense amagar la seva sensualitat.
Un dia, de sobte, hi ha un canvi. El 
pintor representa una figura mas-
culina amb peus, saltant tot estirat, 
com intentant obrir un cel del qual 

acaba de caure. A partir d’ara, els 
seus personatges es mouen per la 
terra, àrida, sense detalls. Semblen 
figures conscients de la seva limita-
ció humana, es relacionen entre ells, 
pateixen, cauen, s’aixequen i seguei-
xen caminant. El suport de la seva 
pintura també canvia: de les teles 
convencionals passa a fustes velles, a 
vegades trencades, que prepara amb 
una mena d’estuc que dona un relleu 
matèric. L’any 2004, l’Armand mor 
de l’hepatitis cronificada que l’havia 
amenaçat sempre.

CIP MOLÍ D’EN RATA
“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.

“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.

AGRUPACIÓ 
DE PESSEBRISTES
Del 14 de desembre al 20 de gener
39a Exposició de pessebres
Inauguració: 14 de desembre, 
a les 18.30 h 
Mostra d’una desena de diorames 
d’escenes relacionades amb el naixe-
ment, a més d’un gran pessebre. 
Horaris: feiners (del 14 de desembre al 
4 de gener), de 18 a 20 h; dissabtes i 
vigílies de festius (del 14 de desembre 
al 20 de gener), de 18 a 20 h; i diu-
menges i festius (del 14 de desembre 
al 20 de gener), de 12 a 14 h i de 18 a 
20 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA
Del 3 al 31 de desembre
“(D)escrivint el Ripollet 
dels llibres” 
La història, les arts gràfiques, els 
molins paperers, els llibres, els oficis 
i Ripollet configuren les pàgines 
d’aquesta exposició, produïda pel 
CIP Molí d’en Rata, que pretén ser 
una pinzellada de la gran varietat de 
temes que envolten el món del llibre.


