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De 10 a 20 h, a les rbles.
de Sant Jordi i Sant Esteve
Fira d’entitats — Fira d’artesania
Parades de llibres i roses
.........................................................
A partir de les 11 h, a la pl. del Molí
Espai infantil i juvenil
Amb jocs inflables, tallers, etc.
.........................................................
D’11.30 a 14 h, a la rbla.
de Sant Esteve
Marató d’actuacions d’entitats locals
.........................................................
A les 18 h, a la rbla de Sant Jordi,
davant del Centre Cultural
Espectacle familiar: Sant Jordi,
una versió divertida
de la llegenda

25 d’abril

A les 11 h, al CFA Jaume Tuset
Lectures compartides: contes
d’Isabel-Clara Simó i Mario Benedetti
Recital a càrrec dels membres dels tallers
de Tertúlia literària catalana i castellana
de l’Associació Cultural Jaume Tuset.
Sant Jordi, massa dones captives!
Relectura de la llegenda de Sant Jordi,
a càrrec del Taller de conversa en català.
Ho organitza: Associació i CFA Jaume Tuset

Grup motor:
AFA Escola Pinetons
Associació Cultural Jaume Tuset
Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell
Biblioteca Municipal
CFA Jaume Tuset
CRAC
Llibreries locals
Oficina de Català
Racó de Lletres Locals
Hi col·laboren:
Entitats culturals, juvenils, esportives,
col·lectius locals i centres educatius

Ho organitza: CRAC
Ripollet Cultura |

@culturaripollet | www.pmc.ripollet.cat

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
A RIPOLLET

Exposicions

Del 4 d’abril a l’11 de maig,
a la sala d’art del Centre Cultural
Exposició “Lletra i música”
A càrrec dels tallers d’art del Centre Cultural.
Acte de presentació: 23 d’abril, a les 12 h.
Activitat inclosa dins el programa de l’Any
Clavé.
.........................................................
De l’1 al 30 d’abril, a la sala 1
d’exposicions del Centre Cultural
Exposició “Pensar poesia. Una proposta
de Poètica Còdex”
Visita guiada: 25 d’abril, a les 19 h.

8 d’abril

De 10 a 12 h, al Centre Cultural
Taller d’art en família: “Llibres il·legibles”
Jugarem amb la idea del llibre com a objecte
i com a contenidor d’estímuls més enllà del
text o la narrativa, a través dels cinc sentits.
Crearem els nostres propis llibres il·legibles.
Adreçat a infants de 1 a 4 anys.
Preu: famílies amb un infant, 15 €; famílies
amb més d’un infant, 20 €.
Cal inscripció prèvia al Centre Cultural.
.........................................................
A les 18 h, a la sala d’actes
del Centre Cultural
Presentació del llibre Mamá Naturaleza
A càrrec de les autores, Júlia Pérez i Alba,
la pintora de somnis.
Taller de titelles
Adreçat a infants a partir de 5 anys.
Ho organitza: Racó de les Lletres Locals

18 d’abril

A les 19.30 h, al CIP Molí d’en Rata
Presentació del llibre Me lo decía mi
abuelito. Una crónica de la experiencia
republicana y de la represión franquista
A càrrec del seu autor, Alberto Valenzuela.
Ho organitza: La Escalera Asociación de
Música de Autor

19 d’abril

A les 17.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca
Celebració del 20è aniversari
de la Biblioteca
Per Sant Jordi, taller de punts de llibres
i dracs.
Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: PMC
.........................................................
A les 19.30 h, al CIP Molí d’en Rata
Presentació del llibre Montserrat Roig.
La memòria viva
A càrrec de la seva autora, Aina Torres.
Ho organitzen: PMC i Taula Feminista

20 d’abril

A les 19 h, a la sala d’actes
de la Biblioteca
Presentació del llibre Els molins paperers
del Ripoll inferior: Barberà, Ripollet,
Cerdanyola i Montcada (segles XVI-XVIII)
A càrrec del seu autor, Miquel Sánchez.
Hi col·labora: CRAC

21 d’abril

A les 19 h, a la sala d’actes del Centre
Cultural
Xerrada: “Temps convulsos: la nova
cara de l’extrema dreta europea”
A càrrec de Ferran Gallego, catedràtic
d’Història Contemporània de la UAB.
Ho organitza: GER
.........................................................
A les 20 h, a la Biblioteca
4a Revetlla de Sant Jordi
Nits de música: recital de música i poesia
de Miguel Hernández i Josep Anselm Clavé
Activitat inclosa dins el programa de l’Any
Clavé.
Ho organitzen: Associació d’Espectadors del
Teatre del Mercat Vell, Associació Cultural i
d’EA Jaume Tuset, Societat Coral “El Vallès”
i PMC

22 d’abril

De 10 a 12 h, al Centre Cultural
Taller d’art en família: “Llibres il·legibles”
Adreçat a infants de 5 a 10 anys.
Preu: famílies amb un infant, 15 €; famílies
amb més d’un infant, 20 €.
Cal inscripció prèvia al Centre Cultural.
.........................................................
A les 11.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca
Els més petits fem dissabte: dracs que
treuen foc pels queixals
Adreçat a infants fins a 4 anys.
Ho organitza: PMC

De 18 a 20 h, a la pl. de Pere Quart
Espai del llibre i la lectura
—Parades de llibres i roses.
—Carpa del Drac: La Biblioteca surt al carrer.
Espai familiar de contes i jocs.
Ho organitza: PMC
.........................................................
A les 18 h, a l’Espai del llibre
i la lectura
Presentació del llibre Amic meu! El viatge
dels refugiats explicat i dibuixat amb ulls
d’infant
Escrit per infants del camp de refugiats
de Cherso, al nord de Salònica. El llibre és
un projecte d’Open Cultural Center. La
presentació anirà a càrrec de l’ONG i la
recaptació de la venda del llibre es destinarà als
camps de refugiats.
Ho organitza: Plataforma per les persones
refugiades de Ripollet
.........................................................
A les 19 h, a la pl. de Pere Quart
Recital de poesia: Poemes de Joan Oliver
(Pere Quart) i de Josep Anselm Clavé
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

Joan Oliver (Pere Quart),
poeta i escriptor

A la pl. de Pere Quart
De 10 a 20 h
Espai del llibre i la lectura
—Parades de llibres.
—Carpa del Drac.
Amb la presència del Drac Ciril·la de la Colla de
Diables de Canovelles.
A les 11 h
(Re)inauguració de la pl. de Pere Quart
Amb Sílvia Oliver, filla del poeta, i els Grallers
dels Gegants de Ripollet.
A les 11.30 h
Contacontes
Ho organitzen: AFA Pinetons i altres famílies
voluntàries
A les 12 h, al Racó de les Lletres Locals
de la pl. de Pere Quart
Signatura d’autors locals
A les 12.30 h
Taller de punts de llibres

A les 13.30 h
Lliurament de premis del concurs
lingüístic als comerços de Ripollet
“A l’abril, cada paraula val per mil”
Ho organitza: Oficina de Català
A les 17 h
Taller de construcció de poemes
del bestiari de Pere Quart
A les 19 h, a la baixada del Mercat
Espectacle: Encara, Pere Quart. Trenta
poemes de Pere Quart
A càrrec de Pere Quart Project
.........................................................
Durant tot el dia
A la rbla. de Sant Jordi
i pl. de Pere Quart
Racó de les lletres que canvien de mans
Catorze punts d’intercanvi de llibres.
Ho organitza: Racó de les Lletres Locals
Hi col·labora: Rastro Reto
.........................................................
Al c. Nou
Ràdio al carrer!
Ambientació musical i programes especials.
Ho organitza: Ripollet Ràdio

