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#DIM20Ripollet
#TornaremAlsMuseus



RipoQuiz
—
Què coneixeu, de Ripollet i el seu 
patrimoni? Us proposem un joc de 
preguntes i respostes per saber-ho!
Estigueu atents a les xarxes 
institucionals de Cultura.

 @ripollet.cultura
 @ripollet_cultura
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Challenge Solà
—
Andreu Solà és el gran pintor 
ripolletenc. Us convidem a recrear la 
seva obra des de casa vostra. Entrareu 
al sorteig d’un regal sorpresa!
—Poseu-vos a la pell dels protagonistes 

o bé feu servir el que tingueu a casa 
per recrear la peça seva que més us 
agradi.

—Podreu veure les seves obres a les 
xarxes institucionals de Cultura 
i compartir les vostres imatges a 
#DIM20Ripollet, fins al 24 de maig.

—Pugeu a Facebook i Instagram una 
imatge que inclogui l’obra original i la 
vostra interpretació.

Juga amb la 
història en línia 
—
Apropeu-vos a la història d’una manera 
divertida a través de les xarxes de 
Cultura!
Us proposem fer una activitat en 
família relacionada amb el nostre 
patrimoni i compartir-la amb l’etiqueta 
#DIM20Ripollet.



#museuobert
—
Per primer cop podreu accedir 
virtualment al prop de miler de peces 
del fons patrimonial local a través de 
l’aplicació museuobert.cat.

Visites virtuals
—
Feu una passejada virtual per 
l’exposició permanent
“Andreu Solà. La mirada
d’un ripolletenc a la Catalunya 
modernista” i al Molí d’en Rata.
Al web municipal ripollet.cat.

—
A partir del 18
de maig



La mirada tàctil
—
Fem que els museus siguin accessibles. 
Per primera vegada, es podran 
visualitzar en format vídeo els 
personatges de l’exposició permanent 
“Protagonistes: ripolletencs que deixen 
petjada”, i explicats en llenguatge de 
signes.
Al web municipal
ripollet.cat.

Especial
Andreu Solà
—
Càpsula audiovisual sobre el pintor 
ripolletenc i la seva obra.
A càrrec de l’historiador de l’art
Ricard Bru.
Activitat inclosa dins del programa de 
portes obertes en línia DIM 2020 de la 
Direcció General de Patrimoni Cultural 
de la Generalitat de Catalunya.
Al web municipal
ripollet.cat.



Amb el suport de:Organitza: #LaCulturACasa

C. del Molí d’en Rata, 1
Tel. 935 946 057
Fax 936 927 939

A/e: molidenrata@ripollet.cat
cipmolidenrata.ripollet.cat

ripollet.cat

Ajuntament de Ripollet
 @AjRipollet
 @ajripollet
 @AjRipollet

Cultura
 @ripollet.cultura
 @ripollet_cultura
 @Culturaripollet


