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Ripollet
és cultura!
Formació, serveis i recursos culturals
als equipaments públics
2019/20
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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 des dels espais de relació entre les 
persones. Les activitats que es fan al Casal d’Avis, als centres cívics, als centres 
educatius o al Departament de Serveis Socials 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.

En aquest llibret podreu trobar tots els equipaments públics de Ripollet 
que ofereixen programació cultural estable, feta amb i per a gent de totes 
les edats i oberta a tota la població.

D’altra banda, és una eina informativa amb tots els recursos i serveis públics 
de la ciutat que esperem que satisfaci els vostres interessos.

Llegiu-lo amb deteniment i segur que hi trobareu alguna proposta que us 
interessi ben a prop de casa.

Perquè… Ripollet és cultura!
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Serveis i recursos

Sales d’exposicions
Dues sales per a exposicions d’art i temàtiques.
Feiners i dissabtes, de 10 a 13 h i de 18 a 21 h.
Diumenges i festius, de 10 a 13 h.

Espai d’assaig per a entitats de cultura popular
b Seu dels Gegants de Ripollet
b Assaig de la Colla de Gitanes
b Assaig de gralles i tabals
b Assaig dels Diables de Ripollet

Entitats allotjades al Centre Cultural 
Acció Fotogràfica Ripollet
b Contacteu amb acciofotografica@gmail.com 
Assemblea Nacional Catalana (ANC)
b Dilluns, de 20 a 21 h
Associació Cosir i Xerrar
b Dimarts, de 10 a 12 h
Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola
b Dilluns, de 18 a 20 h
Associació Espanyola Contra el Càncer
b Primer dilluns del mes, de 10 a 11 h
Associació Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica
b Dilluns, de 9.30 a 12 h
Aula d’Extensió Universitària
b Dimarts alterns, de 18 a 19.30 h
Centre Excursionista de Ripollet
b Dimarts, de 20.30 a 22 h
Colla de Gitanes
b Dimarts, de 21 a 22 h (2n dimarts de cada mes)
C.R.A.C.
b Dimarts, de 20 a 22 h
Club de Jubilats de Ripollet
b Dimarts, de 10 a 12 h
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Diables de Ripollet
b Dissabte, de 17 a 18.30 h
Dones per la Igualtat
b Dimecres, de 19.30 a 21 h
Encreuats
b Dilluns, de 17 a 19.30 h
Rhythm’n’Moyo
b Divendres, de 21 a 23 h
Ripolab Hacklab
b Dimarts, de 18 a 20.30 h

Altres recursos
b Cessió d’espais per a entitats.
b Lloguer d’espais.
b Punt d’informació cultural.
b Assessorament i formació per a entitats.

Tallers organitzats per l’Ajuntament

Taller makers en família b Nou!
Adreçat a famílies amb infants de 8 a 12 anys.
Una bona oportunitat per apropar-nos a la impressió 3D, robòtica educativa, 
programació i manipulació de la tecnologia d’una forma creativa i divertida.
Un recull de diferents sessions orientades a gaudir de la tecnologia en família.
b Sessions: d’octubre a maig, de 10.30 a 12.30 h, els següents dissabtes

de cada mes: 
19 d’octubre: Soldadura electrònica familiar
9 de novembre: Programació en Scratch
14 de desembre: Disseny i impressió 3D
11 de gener: Programació electrònica amb Micro:bits
8 de febrer: StopMotion
14 de març: Soldadura electrònica familiar
18 d’abril: Com construir un robot educatiu “Escornabot”
9 de maig: Disseny i impressió 3D
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Cuina en família 
Sessions divertides per introduir
els més petits a la cuina. El preu
dels ingredients no és inclòs.
Adreçat a famílies amb infants
de 4 a 7 i de 8 a 12 anys.
b Sessions: d’octubre a maig, de 10.30 a 12 h, els següents dissabtes de cada mes:

Grup de petits (de 4 a 7 anys): 19 d’octubre, 9 de novembre, 14 de desembre,
11 de gener, 8 de febrer, 14 de març, 18 d’abril i 9 de maig.
Grup de grans (de 8 a 12 anys): 26 d’octubre, 16 de novembre, 21 de desembre,
18 de gener, 15 de febrer, 21 de març, 25 d’abril i 16 de maig.

Taller de vidre
Treballarem el tractament del vidre pintat i les diferents tècniques pictòriques:
pintura tradicional, decopage, mandales, etc.
b Curs trimestral. D’octubre a desembre, dijous, de 19 a 21 h

Taller de fusta
En aquest taller s’aprendrà el tractament de les fustes noves o reciclades
per a decoració: llimats, pàtines, pintures, etc.
b Curs trimestral. De gener a març, dijous, de 19 a 21 h

Taller de tèxtil
Aprendrem diversos procediments per decorar diferents materials tèxtils, com ara
samarretes, aplicant diferents dissenys (pintura dimensional, aplicacions en 3D, etc.).
b Curs trimestral. D’abril a juny, dijous, de 19 a 21 h

Cuina saludable de temporada
Receptes tradicionals i saludables, aprenem a escollir els productes de temporada
per combinar-los i aconseguir els majors beneficis per al cos.
b Curs trimestral. D’octubre a desembre, dilluns, de 19 a 22 h

Cuina tradicional
Un taller de cuina per recuperar les receptes de tota la vida.
b Curs trimestral. De gener a març, dilluns, de 19 a 22 h
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Aprendrem diferents receptes d’arreu del món i els fusionarem amb la cuina
mediterrània per trobar sabors i resultats sorprenents.
b Curs trimestral. D’abril a juny, dilluns, de 19 a 22 h

Ioga
Es treballarà la relaxació i la respiració, amb sessions per reduir l’estrès i
aprofundir en la meditació i en la vinculació dels xacres.
b Curs anual. D’octubre a juny

Grup A: dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Grup B: dimarts i dijous, de 19 a 21 h

Taller de pintura
Se centra en la indicació, experimentació i formació en el medi gràfic i
pictòric, treballant diferents tècniques.
b Curs anual. D’octubre a juny

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

Taller d’arts plàstiques
Adreçat a infants i joves de 6 a 14 anys.
Amb l’experimentació i el descobriment de formes, colors, volums i textures,
els infants fomenten l’expressió i la comunicació artística i potencien
la imaginació i la creativitat.
b Curs anual. D’octubre a juny, dijous, de 17.30 a 19 h

Puntes de coixí
Taller per aprendre o millorar les tècniques adequades per fer les puntes.
El contingut s’adaptarà als diferents nivells de les persones participants.
b Curs anual. D’octubre a juny, dimecres i divendres, de 18 a 20 h

Taller de sardanes
Curs per aprendre i millorar les tècniques pròpies de la sardana: passos
bàsics, aires, la formació de rotllanes, comptar i repartir, punts lliures, etc.
b Curs anual. D’octubre a juny, divendres, de 20 a 21 h
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Trobades amb l’art
Mitjançant isites a exposicions, sales d’art o museus, coneixerem i treballarem
en grup diferents moviments, estils artístics i conceptes.
b Una trobada al mes, d’octubre a juny: dissabte al matí (presteu atenció

a les xarxes socials i a la informació actualitzada del Centre Cultural).
Inscripcions al Centre Cultural

Cursos gratuïts adreçats a entitats culturals
Es lliurarà un certificat d’assistència per a cada sessió. 

Apliquem la perspectiva de gènere a l’entitat
b Dilluns 11 de novembre, de 19 a 21 h

Gestió econòmica de l’entitat
Controlem els ingresos i les despeses.
b Dilluns 9 de desembre, de 19 a 21 h

Organització d’esdeveniments a l’espai públic
Estructura, normativa i protocol.
b Dilluns 13 de gener, de 19 a 21 h

Elaboració de projectes
Com materialitzar els nostres projectes de la idea a la pràctica.
b Dilluns 10 de febrer, de 19 a 21 h

Finançament públic
Tot en subvencions locals i justificacions.
b Dilluns 9 de març, de 19 a 21 h

Millorem la cohesió interna a l’entitat
Aprendre a treballar en equip i com afrontar el relleu generacional.
b Dilluns 13 d’abril, de 19 a 21 h
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Informació i inscripcions
b Inscripcions a partir del 9 de 

setembre al Centre Cultural.
b Horari: de dilluns a divendres,

de 9 a 14 h i de 17 a 21 h.
b Inscripcions en línia:

tatxan.ripollet.cat.
b Inici del curs: dilluns 30 de setembre 

de 2019.
b Final del curs: divendres 30 de juny 

de 2020.

Documentació
per a la matriculació
b Núm. de compte bancari.
b Autorització de la domiciliació SEPA.
b Fotocòpia del DNI.
b Full de preinscripció.

Preus
Cursos de llarga durada
b Matrícula: 31,80 €
b Mensualitat: 31,80 €
Tallers trimestrals
b Mensualitat: 35,40 € 
Tallers familiars
b Per activitat i nen: 4 € 
Preus fins a desembre de 2019
A partir del gener de 2020, aquests 
preus quedaran subjectes
a l’aprovació de les ordenances fiscals 
del proper exercici, però en cap cas 
seran preus superiors.
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per entitats

Associació Cultural
i CFA Jaume Tuset

Taller de teatre
b Dijous, de 19 a 20.30 h

Pintura
b Dilluns i dimecres, de 17 a 18 h

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

La Careta Teatre

Circ infantil
Adreçat a infants de 3 a 12 anys
b Dilluns, de 17.30 a 19 h
b Dimarts, de 17 a 18.30 h
b Dijous, de 17 a 18.30 h

Cabaret
b Dilluns, de 19.30 a 21 h

Maquillatge teatral
Adreçat a totes les edats
b Dimarts, de 19 a 21 h

Circ
Adreçat a adults
b Dimarts, de 21 a 22.45 h

Mims
Adreçat a infants de 3 a 5 anys
b Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
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Associació Fibromiàlgia
i Síndrome de Fatiga Crònica

Taller de txi-kung
b Dimecres, de 10 a 11 h

Taller de zumba
b Dijous, de 10 a 11 h

Més informació:
Tel. 625 271 794 (Noemí)
A/e: ripolletfibro@hotmail.com

Urban Show (Epidemic)

Hip-hop
Adreçat a infants i joves de 12 i 13 anys
b Dilluns, de 18 a 19 h

Glam: hip-hop
Adreçat a joves de 15 i 16 anys
b Dilluns, de 20 a 21 h

Quantiks: hip-hop
Adreçat a joves de 13 a 15 anys
b Dilluns, de 19 a 20 h

Quantiks: contemporani
Adreçat a joves de 13 a 15 anys
b Dimecres, de 19 a 20 h

Sense: danses urbanes
i ball contemporani
Adreçat a joves de 13 a 15 anys
b Dimecres, de 16 a 19 h

Fame: danses urbanes
i ball contemporani
Adreçat a persones  de més de 18 anys
b Dimecres, de 20 a 21 h
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Adreçat a adults
b Dimecres, de 19.30 a 21 h

Faràndula
Adreçat a infants i joves de 1r
i 2n d’ESO
b Divendres, de 17 a 19 h

Vodevil
Adreçat a infants i joves de 3r i 4t d’ESO
b Divendres, de 19 a 21 h

Fem comèdia
Adreçat a adults
b Dijous, de 19 a 21 h

Teatre
Adreçat a joves
b Dijous, de 21 a 22.45 h

Tramoia
Adreçat a joves de 17 a 19 anys
b Divendres, de 21 a 22.45 h

Arlequins
Adreçat a infants de 1r, 2n i 3r
de primària
b Dissabte, de 9.45 a 11.45 h

Trobadors
Adreçat a infants de 4t, 5è i 6è
de primària
b Dissabte, de 11.45 a 13.45 h

Més informació: 
Tels. 669 095 366 (Jordi) i 658 995 363
(Vanessa)
A/e: lacaretateatre@yahoo.es
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Adreçat a infants i joves de 12 a 13 
anys
b Dijous, de 17 a 18 h

Glam: ball contemporani
Adreçat a joves de 15 i 16 anys
b Dijous, de 18 a 19 h

Dansa i psicomotricitat
Nivell iniciació
Adreçat a infants de 4 a 8 anys
b Divendres, de 17 a 18.30 h

Diamonds
Iniciació a la dansa contemporània 
urbana
b Divendres, de 18.30 a 20 h

Més informació: 
Tel. 636 312 686
A/e: leojuan_20@hotmail.com

SB Dance

Dansa jazz fusió
Nivell mitjà alt
Adreçat a joves de 16 a 20 anys
b Divendres, de 17 a 19 h

Dansa jazz fusió
Adreçat a adults
b Divendres, de 19 a 21 h

Més informació:
Tel. 654 051 517
A/e: susanabarea.sbdance@hotmail.es

Dansa Jove Noelia España

Flamenc i clàssic espanyol

Baby Flamenquitas I
Adreçat a infants de 3 a 5 anys
b Dilluns, de 17 a 18 h

Baby Flamenquitas II
Adreçat a infants de 6 a 7 anys
b Dilluns, de 18 a 19 h

Sevillaneando /
Flamenqueando b Nou!
Iniciació a les sevillanes i el flamenc
b Dilluns, de 15 a 16 h

Lunares
Nivell mitjà
b Dilluns, de 19 a 20 h

Sevillaneando Al-Alba
b Dilluns, de 20 a 21 h

Sevillaneando
i Flamenqueando
Nivell mitjà
b Dimecres, de 19 a 20 h

Faralaes
Nivell avançat
b Dimecres, de 20 a 21 h

Sevillaneando
Nivell mitjà
Adreçat a joves i adults
b Divendres, de 15 a 16 h

Sevillaneando
Nivell avançat
Adreçat a joves i adults
b Divendres, de 16 a 17 h
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Associació Ripollet Country

Balls en línia
Nivell competició
b Dilluns, de 21 a 22.30 h
Altres nivells
b Dimecres, de 15 a 17 h
b Dimecres, de 21 a 22.30 h

Més informació:
Tel. 685 645 596
A/e: montselozanonavines@gmail.com

Line Dance Palau Ausit

Balls en línia
Nivell inicial
b Dilluns, de 16 a 17 h
Nivell mitjà
b Dimarts, de 18.30 a 20 h
Nivell inicial-mitjà
b Dijous, de 10 a 12 h

Més informació: 
Tel. 625 542 592 (Dolors)
A/e: linedance.palauausit@gmail.com 
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Flamenc i clàssic espanyol

Baby Flamenquitas I
Adreçat a infants de 3 a 5 anys
b Dilluns, de 17 a 18 h

Baby Flamenquitas II
Adreçat a infants de 6 a 7 anys
b Dilluns, de 18 a 19 h

Sevillaneando /
Flamenqueando b Nou!
Iniciació a les sevillanes i el flamenc
b Dilluns, de 15 a 16 h

Lunares
Nivell mitjà
b Dilluns, de 19 a 20 h

Sevillaneando Al-Alba
b Dilluns, de 20 a 21 h

Sevillaneando
i Flamenqueando
Nivell mitjà
b Dimecres, de 19 a 20 h

Faralaes
Nivell avançat
b Dimecres, de 20 a 21 h

Sevillaneando
Nivell mitjà
Adreçat a joves i adults
b Divendres, de 15 a 16 h

Sevillaneando
Nivell avançat
Adreçat a joves i adults
b Divendres, de 16 a 17 h

Més informació:
Tel. 630 737 041
A/e: desata74@gmail.com 

Ballet Flamenco Carmela

Sevillanes i flamenc

Flamenc
Nivell mitjà
b Dimarts, de 20 a 21 h

Sevillanes
Nivell iniciació
b Dijous, de 19 a 20 h

Flamenc
Nivell iniciació
b Dijous, de 20 a 21 h

Més informació:
Tel.  640 526 717
A/e: bailatriana@msn.com

C.R.A.C.

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

Més informació:
Dissabte, de 10 a 12 h,
al Centre Cultural (horari d’assaig)
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Ball country i en línia
Nivell principiants
b Dimarts, de 10 a 11.30 h
Nivell mitjà
b Dimarts, de 11.30 a 13 h
Nivell avançat
b Dimarts, de 15.30 a 17 h

Més informació:
Tel. 636 824 108
A/e: rosallopis@gmail.com

Colla de Gitanes de Ripollet

Ball de gitanes
Nivell infantil
b Dilluns, de 17.15 a 18.30 h
Nivell mitjà
b Divendres, de 17.15 a 18.30 h
Nivell adults
b Dimarts, de 21 a 22 h

Més informació:
A/e: ripolletgitanes@outlook.es 

Cosir i Xerrar

Punt, patchwork i ganxet
b Dilluns, de 15 a 20 h
b Dimarts, de 10 a 13 h
b Dijous, de 15 a 19 h

Mes informació:
Tel. 620 528 498
A/e: cosirixerrar@gmail.com 

Racons per gaudir Palau Ausit

Taller de costura
i patchwork
b Dimecres, de 15.15 a 17.45 h
b Dijous, de 9.30 a 12 h

Manualitats
b Dilluns, de 17 a 20 h

Higiene postural,
pilates i relaxació 
b Dimarts, de 10 a 12 h

Country
b Dimecres, de 17 a 19 h

Més informació:
Tel. 673 266 366
A/e: raconspergaudir@gmail.com 

Associació d’Aturats
Ripollet-Cerdanyola

Ioga
b Dilluns, de 9.30 a 11 h

Manualitats
b Dijous, de 10 a 12 h

Més informació:
Tel. 655 127 496
A/e: asderipollet@gmail.com
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Associació Bollywood Anaath

Bollywood
Adreçat a infants de 5 a 12 anys
b Dilluns, de 17 a 18 h

Bollywood
Adreçat a persones adultes
b Dilluns, de 11 a 12 h

Més informació:
Tel. 625 392 544 (Eva)

Ripolab Hacklab

Espai obert d’experimentació
tecnològica #openlab
b Dimarts, de 18 a 20.30 h

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

Informació i inscripcions
Cal adreçar-se directament a l’entitat
per a la inscripció i el pagament de cada taller.

Informació general
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.
Blog: centrecultural.ripollet.cat
Tota la informació també a les xarxes
socials Facebook, Twitter i Instagram
de Ripollet Cultura.
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Fotografia digital

Photoshop
Nivell inicial
b Dilluns, de 20.15 a 22.30 h
Nivell avançat
b Dimecres, de 20.30 a 22.30 h
Nivell iniciació
b Dimecres, de 9.30 a 11.30 h
b Dimecres, de 18 a 20 h

Fotografia
Nivell avançat
b Dimarts, de 20.30 a 22.30 h
Nivell experts
b Divendres, de 20.15 a 22.30 h

Més informació:
Tel. 635 026 797
A/e: acciofotografica@gmail.com

Parados Unidos

Zumba
b Dimecres i divendres, de 10 a 11 h

Més informació:
Tel. 661 041 443
A/e: paradosunidosrip.cerd@gmail.com
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—Oferta educativa: tallers d’art, història i patrimoni per a escoles, visites guiades

a les exposicions, itineraris per Ripollet, visites escolars i esplais al Molí d’en Rata.
—Assessorament a estudiants i investigadors.
—Lloguer d’ espais.

Activitats

Juga amb la Història
Programa de tallers adreçat a públic familiar amb la intenció d’ apropar
la història, l’art i el patrimoni als més menuts en companyia de les seves
famílies.
Cada darrer diumenge de mes, a les 12 h.
Màxim de 25 participants, més les seves famílies. 
Cal inscripció durant la mateixa setmana del taller.
Preu: majors de 5 anys, 4 €; menors de 5 anys, 1,5 €.

Visites al Molí d’en Rata i taller de pa
Visites grupals per conèixer l’antic molí fariner hidràulic i taller de pa.
Cal reservar. 

Exposicions estables

“Protagonistes: ripolletencs que deixen petjada”
Exposició dedicada a sis personatges de Ripollet que han destacat
professionalment fora de l’àmbit local.

“Ripollet i la mesura del temps”
Mostra que presenta la maquinària de l’antic rellotge del campanar de Sant Esteve
de Ripollet, construït l’any 1892 al taller del prestigiós rellotger francès
Henry Lepaute.
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Exposicions de llarga durada

“Andreu Solà. Un ripolletenc a la Catalunya modernista”
Exposició d’obres originals que pretén acostar la figura del pintor modernista,
il·lustrador, fotògraf i articulista ripolletenc a través de la seva obra. 

“II Gimcana fotogràfica. Ripollet, un passeig en el temps”
Exposició fotogràfica que mostra el passat i el present de la ciutat.

Informació general
C. Molí d’en Rata, 1
Tel. 935 946 057
A/e: molidenrata@ripollet.cat 
Horari d’atenció al públic: dimarts i dimecres, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20 h;
dijous, de 16 a 20 h, i darrer diumenge de mes, d’11 a 14 h.
Blog: cipmolidenrata.ripollet.cat
Tota la informació també a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram
de Ripollet Cultura.
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—Servei d’autopréstec.
—Préstec interbibliotecari.
—Préstec de llibres electrònics.
— Serveis de préstec de tauletes.
—Audiollibres per a persones amb dificultat de visió.
—Bústia de retorn de documents.
—Espai d’exposició.
—Sala d’actes.
—Sala d’estudi nocturn en èpoques d’exàmens.
—Ordinadors d’accés públic.
—Servei de reprografia.
—Àrea infantil, de premsa i revistes, de música i cinema amb punt d’escolta

i visionatge.
—Espai cultural i de lectura a l’aire lliure Maria Aurèlia Capmany.
—Xarxa d’Intercanvi Llibres Lliures.

Activitats infantils

L’hora del conte
b Segon i quart dimecres de mes, a les 17.30 h

Narració oral de contes per a acostar la lectura a través de la paraula
i la tradició oral. 

Els més petits fem dissabte
b Dissabte, a les 11.30 h

Activitats adreçades a nadons fins a 3 anys per promocionar la lectura i el 
desenvolupament emocional i intel·lectual.

Llegim i creem
b Tercer dimecres de mes, a les 17.30 h

Programa que apropa la lectura als infants a través d’activitats creatives
i artístiques.
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Club de lectura Chick Lit
b Tercer dimecres de cada mes,

a les 19 h
Un club de lectura per descobrir
novel·les romàntiques i sentimentals,
clàsiques i actuals. Lectura i tertúlia. 

Club de còmic Minor
b Primer dijous de cada mes,

a les 17.30 h
Club de lectura de còmic i manga
per a infants de 7 a 11 anys, una forma
divertida d’endinsar-se en el món
de la lectura a través de les vinyetes. 

Club de còmic Plus
b Segon dijous de cada mes,

a les 17.30 h
Club de lectura de còmic i manga
per a adolescents de 12 a 14 anys.
Per fomentar la lectura i endinsar-se
en el món de la lectura a través
de les vinyetes.

Informació general 
Av. de l’Estació, 40
Tel. 935 864 230
A/e: b.ripollet@diba.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns
a divendres, de 16 a 20.30 h; dimecres
i dijous, de 9.45 a 14 h i de 16 a 20.30 h,
i dissabtes, de 10 a 14 h
Blog: biblioteca.ripollet.cat
Tota la informació també a les xarxes
socials Facebook i Twitter de la Biblioteca
de Ripollet.

Storytime
b Un dissabte al mes, a les 17.30 h

Narració de contes en anglès per 
estimular l’aprenentatge de noves 
llengües. 

Laboratoris de lectura
b Un dimarts al mes, a les 17.30 h

Activitat familiar que convida a 
experimentar al voltant dels llibres, 
per fomentar la Biblioteca com 
a espai de descoberta, lectura i 
creació.

Clubs de lectura 

Club de lectura d’adults
b Darrer dimecres de cada mes,

a les 18.30 h
Espai de trobada per a persones 
amb una afinitat comuna, el gust 
per llegir i la conversa. Les sessions 
estan especialment pensades per 
a lectors interessats a compartir la 
lectura i el comentari d’obres.

Llegir el teatre 
b Tercer dimarts de cada mes,

a les 18.30 h
Club de lectura de textos teatrals, 
amb la col·laboració del Servei de 
Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya, el Teatre Nacional de 
Catalunya i Arola Editors. 

Serveis i recursos
—Servei d’autopréstec.
—Préstec interbibliotecari.
—Préstec de llibres electrònics.
— Serveis de préstec de tauletes.
—Audiollibres per a persones amb dificultat de visió.
—Bústia de retorn de documents.
—Espai d’exposició.
—Sala d’actes.
—Sala d’estudi nocturn en èpoques d’exàmens.
—Ordinadors d’accés públic.
—Servei de reprografia.
—Àrea infantil, de premsa i revistes, de música i cinema amb punt d’escolta

i visionatge.
—Espai cultural i de lectura a l’aire lliure Maria Aurèlia Capmany.
—Xarxa d’Intercanvi Llibres Lliures.

Activitats infantils

L’hora del conte
b Segon i quart dimecres de mes, a les 17.30 h

Narració oral de contes per a acostar la lectura a través de la paraula
i la tradició oral. 

Els més petits fem dissabte
b Dissabte, a les 11.30 h

Activitats adreçades a nadons fins a 3 anys per promocionar la lectura i el 
desenvolupament emocional i intel·lectual.

Llegim i creem
b Tercer dimecres de mes, a les 17.30 h

Programa que apropa la lectura als infants a través d’activitats creatives
i artístiques.
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Serveis i recursos
—Cessió del teatre per a entitats i escoles de la ciutat.
—Lloguer del teatre.

Programació professional
L’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell, a través d’un conveni
amb l’Ajuntament, s’encarrega de la programació professional estable del Teatre
els divendres al vespre, de forma quinzenal, d’octubre a juny. 

Petit Mercat Vell
Programació estable d’espectacles infantils els primers diumenges de mes.
D’octubre a abril.

Informació general
Pl. de l’Onze de Setembre, s/n
Tel. 935 80 91 92
www.teatreauditoridelmercatvell.cat
Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell
Pl. de l’Onze de Setembre, 6
www.espectadorsripollet.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.
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Els centres cívics de Ripollet són espais municipals gestionats per associacions
de veïns i entitats, oberts al veïnat i amb voluntat de dinamitzar el barri
a través d’activitats obertes a la població.

Centre Cívic Pont Vell
—Tallers organitzats pel Centre d’Esplai La Gresca de: informàtica bàsica i avançada,

català, lectura i escriptura, manualitats, ball, anglès, caminades, 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
Recurs de la Mancomunitat Cerdanyola-Ripollet-Montcada al barri del Pont Vell.
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 19.30 h.

Seu de l’Associació de Veïns Can Vargas
Activitats organitzades per l’AV Can Vargas:
—De dilluns a divendres: nutrició emocional, pilates, ioga, escacs, balls de saló

i microgimnàstica.
—Dijous: cistella de verdures ecològiques (La Carxofa Rebel).
—Activitats diverses els dissabtes.

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.

Seu de l’Associació de Veïns Can Tiana
Organitzats per l’AV Can Tiana.
—Tallers gratuïts de percussió i altres tallers culturals.

Més informació:
AV Can Tiana
C. de Sant Sebastià, 26
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 21 h; dijous a la tarda, tancat.
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us Activitats culturals obertes a tota la població i organitzades per les entitats
als següents equipaments educatius de la ciutat:

CFA Jaume Tuset
Organitzats per l’Associació Jaume Tuset.
—Taller: tertúlia literària castellana, tertúlia literària catalana, conversa en anglès,

tertúlia musical, poesia, teatre, lectura i escriptura en castellà (per a neolectors), 
conversa i escriptura en català, ceràmica, pintura, punt de creu, informàtica
pre-inicial, Internet i vida quotidiana, mòbils i apps, i foto i vídeo digital.

—Activitats i sortides culturals: visites guiades d’interès culturals, Diada
de Sant Jordi i exposició bianual de tallers.

—Recitals de poesia i representacions teatrals.

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 també a les xarxes socials Facebook i Twitter del CFA
Jaume Tuset.

Institut Palau Ausit
Organitzats per Racons per Gaudir.
—Tallers de country, anglès, fotografia i Photoshop (iniciació i avançat), informàtica, 

pilates, ball, guitarra espanyola, patchwork, manualitats i orientació en el medi 
natural.

Més informació:
A/e: raconspergaudir@gmail.com
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Institut Lluís Companys
—Alehop! Escola de Circ Social

Activitat adreçada a joves de 12 a 16 anys.
Dates d’inscripció: del 16 al 27 de setembre.

Més informació:
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.

Escola Pinetons
—Tallers culturals organitzats per l’AFA Pinetons.

Infantil i primària:  arts escèniques, anglès, dansa, sensibilització musical,
manualitats, còmics, ciències i experimentació, robòtica, anglès, piano, guitarra,
bateria, enquadernació, dansa contemporània, acro dance, circ, costura i art craft,
hip-hop, teatre i batucada.
Adults: ioga, dansa del ventre i dansa contemporània.

Més informació:
A/e: lleuretardespinetons@gmail.com

Escola Josep M. Ginesta
—Grup de batucada (percussió) per a totes les edats.

Més informació:
AMPA Ginesta
Tel. 618 319 664

Activitats culturals obertes a tota la població i organitzades per les entitats
als següents equipaments educatius de la ciutat:

CFA Jaume Tuset
Organitzats per l’Associació Jaume Tuset.
—Taller: tertúlia literària castellana, tertúlia literària catalana, conversa en anglès,

tertúlia musical, poesia, teatre, lectura i escriptura en castellà (per a neolectors), 
conversa i escriptura en català, ceràmica, pintura, punt de creu, informàtica
pre-inicial, Internet i vida quotidiana, mòbils i apps, i foto i vídeo digital.

—Activitats i sortides culturals: visites guiades d’interès culturals, Diada
de Sant Jordi i exposició bianual de tallers.

—Recitals de poesia i representacions teatrals.

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 també a les xarxes socials Facebook i Twitter del CFA
Jaume Tuset.

Institut Palau Ausit
Organitzats per Racons per Gaudir.
—Tallers de country, anglès, fotografia i Photoshop (iniciació i avançat), informàtica, 

pilates, ball, guitarra espanyola, patchwork, manualitats i orientació en el medi 
natural.

Més informació:
A/e: raconspergaudir@gmail.com
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à El Centre de Normalització Lingüística organitza cursos de català al Centre
Cultural. Tots els títols són homologats i les inscripcions són al setembre,
al desembre i al juny per als cursos d’estiu.

Cursos
—Inicial A1

Aprendre a interactuar mínimament en català. 
—Bàsic A2

Començar a parlar i entendre bé el català. 
—Elemental B1

Expressió oral (conversa, fluïdesa, vocabulari...).
—Intermedi B2

Domini de la llengua escrita.
—Suficiència C1

Domini de la llengua. Curs per obtenir el nivell C de català.
—Superior C2

Domini extens de la llengua. Curs per obtenir el nivell D de català.

Informació general
Centre Cultural
Rbla. de Sant Jordi, 2-4
Tel. 935 864 573
A/e: ripollet@cpnl.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h;
dimarts, de 16.30 a 18.30 h
Tota la informació també al Facebook de l’Oficina
de Català de Ripollet.
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Taller de ràdio
A demanda, al llarg de la temporada i cada estiu a mitjans de juny.
Taller d’introducció al mitjà radiofònic i de suport al voluntariat per a la
realització de projectes de nous programes temàtics o d’entitats.

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).

Informació general
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r
Tels. 935 942 048 (redacció) i 935 942 164 (estudi)
A/e: info@ripollet.cat
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—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: taller de memòria, Una gran història, dansateràpia,
taller d’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. 

Informació general
C. del Calvari, 90-93
Tel. 935 804 995
Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet
Edifici Ibis
C. de Can Masachs, 18-20
Tel. 935 04 60 07
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
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Informació general
CIP Molí d’en Rata
C. del Molí d’en Rata, 1
Tel. 35 946 057
A/e: molidenrata@ripollet.cat 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous, de 16 a 20 h
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s Programació organitzada pel 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.

Programació de tallers setmanals i mensuals
Cal consultar la programació específica setmanalment al Casal de Joves
(lettering, roomscape, pirogravat, punxadiscos, etc.) i a les xarxes socials.

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 també a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram
de RipolletJove.
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—Programa BVellesa Activa per a la Gent Gran.
Tallers: lectoescriptura, gimnàstica, musicoteràpia, memòria i estimulació
cognitiva, informàtica, promoció de la salut, cinema i sortides culturals.

—Tallers per a joves i adults.
Educació en el lleure, teatre, idiomes (català i castellà).

— Visita al  Museu de la Creu Roja (1921-2018). Visites concertades.

Informació general
Av. de la Creu Roja, 25
Cerdanyola del Vallès
Recurs de la Mancomunitat Cerdanyola-Ripollet-Montcada al barri del Pont Vell
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h,
i divendres, de 9 a 14 h.
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