
Diumenge 18 de juny de 2017, durant el matí

Espais amb encant
és un esdeveniment festiu que 
dóna la benvinguda al bon 
temps i que es fa coincidir 
amb la festivitat del Corpus i 
les catifes florals, però també 
és una exposició a l’aire 
lliure.

Descobrir, recordar, 
sorprendre’s, passejar, 
perdre’s i senzillament gaudir 
són emocions que viuràs amb 
aquesta festa. Coneixeràs 
indrets que potser no has 
visitat mai o els miraràs des 
d’una altra perspectiva. No 
deixis de llegir els plafons 
explicatius a cada espai, 
segur que hi descobriràs un 
altre Ripollet.
 
Ripollet té molt per veure!



Agraïments
Associació Cultura i Tradició | AV Can Clos | Cosir i Xerrar | Família Buxó Trosses | Família Padró 
Baqués | FEDAC Ripollet | Floristeria Morral  | M. Dolors Glanadell | Parròquia de Sant Esteve | Pere 
Navinés | Roser Saló | Societat Coral “El Vallès”

1 . Plaça de l’Onze de Setembre
—Enramades

A càrrec de l’Associació Cultura i Tradició i el veïnat de la plaça

2. Església de Sant Esteve
—Portes obertes

A càrrec de la Parròquia de Sant Esteve
De 12 a 14 h

—L’Ou com balla, a l’àbsis
A càrrec d’Associació Cultura i Tradició
Durant tot el dia

3. Carrer del Dr. Figarola, 9
—Exhibició de carruatges en miniatura de Pere Navinès

4. Jardí romàntic de Casa Padró 
(C. del Dr. Figarola, s/n)

5. Jardí de la Casa Vila (Cal Queixalista)
—Taller

A càrrec de Cosir i Xerrar

6. Plaça d’en Clos
—Ornament floral

A càrrec de la Floristeria Morral

7. Seu de la Societat Coral “El Vallès”
—Jornada de portes obertes i activitats

A càrrec de l’entitat

8. Baixada del carrer del General Prim

9. Antiga capella de l’escola FEDAC Ripollet
—Exposició: “Mirant el món amb els ulls de Clavé”

10. Xemeneia de Can Calvet

11. Baixada dels Corbs

12. Entrada i capella de Can Buxó
—Amb la participació de les artistes locals Dolors Glanadell i Roser Saló
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