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l’Agenda
Dilluns 23
CANTADA AL MERCAT

A les 11 h, a la pl. de Pere Quart

Cantada de nadales de la Coral Tradicional
de la Societat Coral “El Vallès”.
Organitza: Societat Coral “El Vallès”

Dimecres 25
QUINTO DELS DIABLES

De 21 a 2 h, a la Sala d’Actes
del Centre Cultural

Quinto tradicional de Nadal.
Organitza: Diables de Ripollet

Dijous 26
QUINTO DELS DIABLES

De 18 a 21 h, a la Sala d’Actes
del Centre Cultural

Quinto tradicional de Nadal.
Organitza: Diables de Ripollet

ANNIE, EL MUSICAL

A les 19 h, al Centre Parroquial

Adaptació del musical de Broadway
Annie, amb la particularitat que la
protagonista és ara una adolescent i compta
amb una cançó addicional pròpia escrita
expressament per l’ocasió. Entrades a
amicsdelteatre.cat. Direcció d’Elena Vilalta.
Preu: majors de 18 anys, 10 €; menors de
18 anys, 5 €.
Organitza: Amics del Teatre

Divendres 27
CAMPANYA “DONEM JOC”
DE RECOLLIDA DE JOGUINES

De 10 a 14 h, davant el Centre Cultural

A càrrec de Protecció Civil. Per cada
joguina entregada es rebrà un tiquet per a
bescanviar al Mercat d’Intercanvi del dia 28
de desembre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Nadal 2019/Gener 2020

TRENET DEL NADAL

De 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h

Les parades dels trenets seran als carrers
Nou i Sol. Els tiquets es distribuiran
gratuïtament des dels comerços i empreses
de serveis participants.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

FEM UN NADAL + SOSTENIBLE
MOSTRA DE NOVES ECONOMIES
I TALLERS DE REAPROFITAMENT
De 10 a 14 h, a la pl. de Pere Quart

—Economia circular i simbiosi industrial:
Taller familiar. Fes el teu propi fanalet per
donar la benvinguda als Reis Mags, amb
materials excedents d’indústries locals.
Reparatruck. Porta el teu petit
electrodomèstic espatllat i te’l repararan.
Taller de transformació d’ampolles d’aigua
en figures, a càrrec de 3d-seed.
—Comerç de proximitat:
Showcooking, a càrrec de l’Albert Jané
de Ca l’Elvira. Cuina d’aprofitament i
proximitat.
Maridatge de vins, a càrrec de Viemocions,
en el marc del projecte ‘La Vinya a
Ripollet’.
—Economia social i col·laborativa:
Mostra de productes de la Fundació
Espigoladors
Mostra de customització de roba
—Economia cooperativa:
Taller d’elaboració de cosmètica natural,
a càrrec de Jardinet SCCL
Espai de joc per a infants, a càrrec de la
cooperativa Els Solets de Minnilandia i l’a
Fundació Arrels.
—Recollida de joguines per a la campanya
d’intercanvi ‘Donem joc’
—Estand de la Targeta Més!
—Photocall #NadalSostenible

MASTERCLASS D’AFROBEAT

D’11 a 13.45 h, al Centre Cultural

Masterclass d’aquest gènere musical que
combina ritmes africans amb el funk i la
música urbana. Amb Fatu Afrikangyal.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 28
TRENET DEL NADAL
De 10 a 14 h

Les parades dels trenets seran als carrers
Nou i Sol. Els tiquets es distribuiran
gratuïtament des dels comerços i empreses
de serveis participants.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

MERCAT D’INTERCANVI
DE JOGUINES

A les 10.30 h, a la pl. del Molí

Amb xocolatada i activitats infantils
Aquesta activitat, en cas de pluja, es
traslladarà al pati de l’Anselm Clavé.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ANNIE, EL MUSICAL

A les 19 h, al Centre Parroquial

Adaptació del musical de Broadway
Annie, amb la particularitat que la
protagonista és ara una adolescent i compta
amb una cançó addicional pròpia escrita
expressament per l’ocasió. Entrades a
amicsdelteatre.cat. Direcció d’Elena Vilalta.
Preu: majors de 18 anys, 10 €; menors de
18 anys, 5 €.
Organitza: Amics del Teatre

NIT DEL PESSEBRE

28 de desembre, de 20 a 1 h, al local
de l’Agrupació Pessebristes de Ripollet
(c. dels Afores, 14)

Xocolatada i brindis final amb cava
Organitza: Agrupació Pessebristes de
Ripollet
Hi participen: La Careta Teatre, Nits
de Música de l’AETMV, Societat Coral
“El Vallès”
Hi col·labora: Amics del Teatre

Diumenge 29
RECOLLIDA DE CARTES
ALS REIS D’ORIENT

A les 11.30 h, a la pl. de Pere Quart

Amb la col·laboració de Gegants de
Ripollet. En cas de mal temps, la recollida
es farà al pati cobert de l’escola Anselm
Clavé.
Organitza: Ripollet Costums i Tradicions
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TORNEIG D’ENTITATS
DE FUTBOL SALA

Durant tota la tarda al Pavelló Joan Creus

Torneig solidari organitzat pel programa de
Ripollet Ràdio “Viaje al Reino del Metal”
que busca l’agermanament de les diferents
associacions locals, amb equips mixts.
Organitza: Associació Ripollet Rock

ANNIE, EL MUSICAL

A les 19 h, al Centre Parroquial

Adaptació del musical de Broadway
Annie, amb la particularitat que la
protagonista és ara una adolescent i compta
amb una cançó addicional pròpia escrita
expressament per l’ocasió. Entrades a
amicsdelteatre.cat. Direcció d’Elena Vilalta.
Preu: majors de 18 anys, 10 €; menors de
18 anys, 5 €.
Organitza: Amics del Teatre

Dilluns 30
TRENET DEL NADAL

De 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h

Les parades dels trenets seran als carrers
Nou i Sol. Els tiquets es distribuiran
gratuïtament des dels comerços i empreses
de serveis participants.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 31
TRENET DEL NADAL
De 10 a 14 h

Les parades dels trenets serà a la rbla. de
Sant Jordi, davant del Centre Cultural. Els
tiquets es distribuiran gratuïtament des dels
comerços i empreses de serveis participants.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CAMPANADES DE CAP D’ANY
BENVINGUT, 2020!

A les 24 h, al campanar de Sant Esteve

Veniu a compartir les campanades abans
de la festa!
Organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTA DE CAP D’ANY

Després de les campanades, a la pista
annexa del pavelló Joan Creus

Nit de música amb 2 PD i un grup de
versions. L’entrada val 10 € i inclou una
consumició i un got, si es compra de manera
anticipada.
Organitza: Col·lectiu
Popular l’Aresta
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Dijous 2

Diumenge 5

CONCENTRACIÓ CONTRA
ELS FEMINICIDIS

CAVALCADA DE REIS

A les 19 h, a la pl. del Molí

Com cada primer dijous de mes, el Comitè
de Dones de Ripollet organitza una
concentració de protesta contra l’onada de
feminicidis.
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet

RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS

A les 19.30 h, al c. de la Nostra Senyora
dels Àngels

Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

Divendres 3
SORTEIG CAMPANYA DE NADAL
DE LA TARGETA MÉS!,
LA TARGETA DE RIPOLLET
A les 11 h, al Centre Cultural

—12 premis de dues places pel trenet què
participa en la Cavalcada de Reis.
—6 premis per a un taller de cuina a l’aula
de la cuina del mercat municipal.
—5 premis d’una visita guiada pels
murals artístics de Ripollet.
El llistat dels guanyadors es farà públic el
mateix dia del sorteig, a ripollet.cat, a les
xarxes socials de l’Ajuntament i a l’App de
la Targeta Més!

RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS
A partir de les 17.30 h, al parc Maria
Lluïsa Galobart

Recollida de cartes als Reis, amb la
col·laboració de La Careta Teatre.
Organitza: AV Maragall

Dissabte 4
ANNIE, EL MUSICAL

A les 18 h, al Centre Parroquial

Adaptació del musical de Broadway
Annie, amb la particularitat que la
protagonista és ara una adolescent i compta
amb una cançó addicional pròpia escrita
expressament per l’ocasió. Entrades a
amicsdelteatre.cat. Direcció d’Elena Vilalta.
Preu: majors de 18 anys, 10 €; menors de
18 anys, 5 €.
Organitza: Amics del Teatre

A partir de les 17.30 h

Horari previst:
—17.30 h. Arribada al Pont Vell
—18 h. Arribada a l’Ajuntament
—18.30 h. 51a Cavalcada de Reis
Recorregut: c. de Balmes, Sant Jaume,
València, rbles. de Sant Jordi, Sant Esteve,
Pinetons, av. de Maria Torras i pl. de Josep
M. Brull (final).
Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

RETRANSMISSIÓ DE LA
CAVALCADA A RIPOLLET RÀDIO
A partir de les 17.30 h

Viu en directe la màgia de la Cavalcada
de Reis al 91.3 FM, a ripolletradio.cat i al
canal Ripollet TV de YouTube.
Organitza: Ripollet Ràdio

Dimarts 7
SORTEIG DELS PREMIS
DE LA CAMPANYA DE
NADAL AL MERCAT

A les 13.30 h, al Mercat Municipal

Sorteig de 5 premis de caps de setmana
termals dobles entre les persones que hagin
comprat a les parades del mercat associades
i hagin omplert les butlletes corresponents.
Organitza: Associació de Venedors
i Comerciants del Mercat

Dimecres 8
HORA DEL CONTE:
LA MÀQUINA DEL TEMPS

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Una nena molt curiosa, una màquina del
temps i un gran viatge. Contes que ens
faran saltar d’època en època i ens portaran
a l’era dels dinosaures, a la Grècia antiga,
a un castell medieval i a molts altres llocs
plens d’història! A càrrec Gemma Ventura.
Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CADA DIA ÉS 8M: POSEM EN
MARXA EL COMITÈ JOVE!

A partir de les 18 h, al Centre Cultural

Berenar i espai de trobada mixte per
treballar en la creació d’un espai propi i
autònom per a joves que vulguin expressar
la seva manera de fer davant el masclisme
i el patriarcat. Per a més informació,
contacteu amb comitedonesripollet@gmail.
com o a través de les xarxes socials.
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet
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SORTEIG DE LA CAMPANYA
DE NADAL DE L’UCR
A les 21 h, al Centre Cultural

Enguany la UCR sorteja 4 premis: 3 de
300 € per a gastar als establiments UCR
i 1 de 100 € per a gastar als establiments
UCR que estiguin a la plataforma de la
Targeta Més! de Ripollet.
Organitza: Unió de Comerciants de
Ripollet

LLIURAMENT DELS PREMIS
DE LA CAMPANYA DE NADAL
DEL MERCAT MUNICIPAL
A les 13.30 h, al Mercat Municipal

Sorteig de 5 premis de caps de setmana
termals dobles entre les persones que hagin
comprat a les parades associades i hagin
omplert les butlletes corresponents.
Organitza: Associació de Venedors
i Comerciants del Mercat

Dijous 9

Diumenge 12

CLUB DE CÒMIC MINOR:
DR. SLUMP, D’AKIRA TORIYAMA

38è CROS VILA DE RIPOLLET

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

L’Arale és un robot amb forma de noia que
ha creat el doctor Sembei Norimaki. Té
la forma d’una nena de 10 anys però una
força extraordinària! Ens esperen mil i una
aventures! Per a infants de 7 a 11 anys.
Places limitades, cal inscripció prèvia.
Organtiza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 10
NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA
DEL CINEMA MUSICAL
NORD-AMERICÀ (50a SESSIÓ,
ANYS 1980-81)

De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

Repàs de la història del cinema musical
nord-americà, amb Joana Raja i Lluís
López de les Nits de Música.
Organtiza: AETMV i Ajuntament
de Ripollet

A les 9.30 h, al parc dels Pinetons

Cursa popular gratuïta, inscripcions
federades i populars a www.pame-ripollet.
org. Inscripcions a la cursa del cros local
escolar a la coordinació d’esports de cada
centre escolar.
Organitza: Ripollet Unió Atlètica i
Ajuntament de Ripollet

PETIT MERCAT VELL: SAFARI
A les 18 h, al Teatre Auditori

Espectacle de titelles a càrrec de la
companyia La Baldufa. El lleó ha
desaparegut misteriosament a la sabana i
en Pinyot i en Carabassot l’han de trobar...
Una investigació plena d’aventures!
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dilluns 13
CAFÈ LITERARI: MARINA

De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

Dissabte 11

Tertúlia literària al voltant de l’obra de
Carlos Ruiz Zafón, oberta a tothom.
Organitza: AETMV

SENDERISME: GR151, ETAPA 14:
MOLLÓ - PRATS DE MOLLÓ

Dimarts 14

Distància, 17,2 quilòmetres; desnivell
positiu, 730 m; desnivell negatiu, 1.200 m.
Organitza: Centre Excursionista de
Ripollet

CLUB DE LECTURA
LLEGIR EL TEATRE:
EUROPA BULL

Lloc i hora de trobada a acordar

TALLER DE MAKERS EN FAMÍLIA:
PROGRAMACIÓ ELECTRÒNICA
AMB MICRO:BITS
A les 10.30 h, al Centre Cultural

Taller per acostar la tecnologia als nens i
nenes. Per a famílies amb infants d’entre 8
i 12 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Això és un francès, un alemany i un italià...
I un holandès, un danès i un belga... I
un grec, un finès i un espanyol... que van
agafats de la mà, però (a més d’un) ja
li comença a suar. És, Europa en sí, un
acudit? Ens hauria de fer pixar? O ens
hem de cagar? A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre. Places limitades, cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 15
INICI DEL CURS DE FOTOGRAFIA
D’ACCIÓ FOTOGRÀFICA
Al Centre Cultural

Les classes seran els dimecres, amb curs
de matins de 10 a 12 h i de tardes de 18 a
20 h, a càrrec de Joan Serrano.
Més informació al correu electrònic
acciofotografica@gmail.com
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

LLEGIM I CREEM: VEÏNS I VEÏNES

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Viuen al teu mateix edifici, compren el
pa al mateix forn que tu, passegeu pels
mateixos parcs. Potser heu coincidit a
l’ascensor. Però realment els coneixes?
Són els teus veïns i veïnes! Vine a escoltar
contes sobre veïns i a descobrir-los.
Per a infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 16
CLUB DE CÒMIC PLUS:
LA PEQUEÑA FORASTERA,
DE NAGABE

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Fa molt, molt de temps, en un lloc molt
llunyà hi havia dos països. El país exterior
en què habiten un éssers anòmals que si et
toquen et contagien una maledicció, i un
país interior en què habiten els humans. Per
a joves de 11 a 16 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 17
CONFERÈNCIA: “MISTERIOS
Y LEYENDAS DE LOS PIRINEOS”
A les 19 h, al Centre Cultural

Xerrada a càrrec de Jesús Ávila Granados,
escriptor i investigador. Mitologia,
catarisme, templers, santuaris rupestres i
muntanyes sagrades. L’entrada és gratuïta.
Organitza: Associació Camino Ancestral
de Santiago
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TEATRE: OSSOS

A les 21 h, al Teatre Autidori

Ossos és una divertida comèdia
protagonitzada per Fermí Fernàndez i
Toni Albà que parteix de l’exploració de la
suposada tomba de Miguel de Cervantes
al convent de las Trinitàries Descalces de
Madrid. D’aquí va sorgir la idea inicial
de produir una obra de teatre al voltant
d’aquesta polèmica.
A les 20.15 h, a l’Espai Domènec Torras
(vestíbul del Teatre Auditori), hi haurà una
xerrada introductòria sobre l’obra, a càrrec
de Jordi Rodríguez. Amb la col·laboració
de la Comissió Organitzadora de la
Festa de Sant Antoni Abat i el suport de
Ripollet Serveis Immobiliaris.
Organitza: AETMV

Dissabte 18
TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA
A les 10.30 h, al Centre Cultural

Taller de cuina dirigit a les famílies amb
infants entre 4 i 12 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 19
ANNIE, EL MUSICAL

A les 18 h, al Teatre Auditori

Adaptació del musical de Broadway
Annie, amb la particularitat que la
protagonista és ara una adolescent i compta
amb una cançó addicional pròpia escrita
expressament per l’ocasió. Entrades a
amicsdelteatre.cat. Direcció d’Elena Vilalta.
Preu: majors de 18 anys, 10 €; menors de
18 anys, 5 €.
Organitza: Amics del Teatre

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
LA CASA DELS SONS
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

De la casa d’en Pau surt música! I també
molts sorolls i sorollets. Boing, bum, cloc,
cloc, cloc... en Pau és a la cuina i sembla
que ha agafat la seva cassola preferida! Ui,
i què és això que fa tant d’enrenou? Ho
anem a veure? A càrrec de Sandra Rossi.
Per a infants d’1 a 4 anys.
Organtiza: Ajuntament de Ripollet
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Dimecres 22

Diumenge 26

HORA DEL CONTE:
MON MÓN DE CONTES

JUGA AMB LA HISTÒRIA:
FEM LES AMÈRIQUES

Contes d’aquí i d’allà, per escoltar i badar.
Una servidora viatgera i exploradora els
narrarà en català. De Rússia cap al Japó
i de Turquia a aquí al cantó. Cert és que
el món és ple de meravelles però si obrim
bé els ulls, aquí en tenim de molt belles.
A càrrec d’Íngrid Domingo. Per a infants
a partir de 4 anys.

Taller familiar on veurem el procés de
destil·lació de l’aiguardent, ens farem
un astrolabi, instrument astronòmic
d’observació i amb gúbies dissenyarem,
i després estamparem, la nostra pròpia
indiana, nom genèric dels teixits de cotó, o
de cotó amb mescla d’altres fibres vegetals
o artificials, estampats per una sola cara
en un color o més molt utilitzats a l’època.
Inscripcions a molidenrata@ripollet.cat.
Preu: majors de 5 anys, 4 €; menors de 5
anys, 1,5 €.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

CLUB DE LECTURA CHICK-LIT:
FORASTERA, DE DIANA GABALDON
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

Acabada la Segona Guerra Mundial, una
jove parella es reuneix per fi per passar
les seves vacances a Escòcia. Una tarda,
mentre passeja sola, la Claire s’acosta a
un cercle de pedres antigues i cau en un
estrany tràngol. De sobte es troba amb un
panorama desconcertant: el món modern
ha desaparegut, ara l’envolta l’Escòcia de
1734. A càrrec de Tamara Marín. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 24

A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

EXHIBICIÓ DE BOLLYWOOD
I ALTRES DANSES ORIENTALS
A les 18 h, al Teatre Auditori

Organitza: Associació Bollywood Anaath

Dimecres 29
CLUB DE LECTURA:
A PUNT D’ESTRENA

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

A càrrec de Sílvia Miguel.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

L’Eulàlia Rovira és una maniquí
barcelonina cotitzada i de referència. La
seva vida personal, en canvi, és un enfilall
de desencerts. Per això ha decidit separarse del marit, que cada dia que passa
descobreix que se li fa més desconegut i
inquietant. A càrrec d’Alicia Gil. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.

Dissabte 25

Divendres 31

TROBADA AMB L’ART:
VISITA LA FUNDACIÓ MIRÓ

MÀGIA: THE POSTMAN,
AMB EL MAG TXEMA

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural

Màgia teatralitzada, visual i creativa per
a tots els públics. The Postman presenta
un nou estil de màgia molt personal en
què s’explica una història. Un espectacle
musical i participatiu on es barregen el
mim, el clown i, per descomptat, la màgia,
tres disciplines universals que arriben a tot
tipus de públic. Idea, direcció i interpretació:
Txema Muñoz.
A les 20.15 h, a l’Espai Domènec Torras
(vestíbul del Teatre Auditori), hi haurà una
xerrada introductòria sobre l’obra.
Preu: 16 €
Organitza: AETMV

MUSICOTERÀPIA:
QUAN LA MÚSICA ESDEVÉ
EINA SANADORA

De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

A les 10.30 h, a la Fundació

XERRADA SOBRE MEDI AMBIENT
I EXPOSICIÓ DE TREBALLS
A les 17 h, al Centre Cultural

Organitza: Comunitat Musulmana

TEATRE: PEDRO Y EL CAPITÁN
A les 22 h, al Teatre Auditori

Reestrena de l’obra de Mario Benedetti
a càrrec de la refundada Companyia La
Marfanta, 20 anys després del seu gran
èxit.
Organitza: Cia. La Marfanta

A les 21 h, al Teatre Auditori
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Altres activitats

Exposicions

PATIS OBERTS

CENTRE CULTURAL

A l’escola Tiana de la Riba

Activitats d’educació en el lleure i
esportives per a infants i joves Espais diaris
de tallers; esport; lectura i conta contes;
jocs, i nadons. I activitats especials*.
Dies 23, 24 (Caga Tió al barri), 27, 28
(La festa de la llufa), 30 (Jornada de
robòtica) i 31 de desembre, d’11 a 13.30 h
Organitza: Ajuntament de Ripollet

PROJECCIONS AL MERCAT

Fins al 6 de gener, al Mercat Municipal

Es projectaran imatges familiars de Nadal,
de comerços i de parades del Mercat de
Ripollet, entre d’altres, que daten a partir
de finals del segle XIX, així com un vídeo
de la nevada de 1962, amb imatges del
fotògraf Joan Hernández, .
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Fins al 6 de gener, a la Sala 1
“eNma”
Mostra fotogràfica del procés de creació de l’espectacle eNma, que clou
l’any dedicat a les arts escèniques.
Fins al 7 de gener, a la Sala d’Art
“3r Memorial Ramón Lorenzo”
Exposició de fotografies d’Acció
Fotogràfica Ripollet.
Del 8 de gener al 10 de febrer,
a la Sala 1
“La tinta subtil. La força del blanc
i negre”
Inauguració: dijous 9 de gener,
a les 19.30 h.
Exposició de Manuel Cabrera i
Joan Mimó.
Del 13 de gener al 6 de febrer,
a la Sala d’Art
“27 sabates i més”
Inauguració: dilluns 13 de gener,
a les 18 h.
Exposició a càrrec de l’escola
El Martinet.

CIP MOLÍ D’EN RATA
“Andreu Solà. La mirada d’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.
“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.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Del 3 al 31 de gener
“Mirades, de Joan Serrano Zoroa”
Reportatge fotogràfic realitzat a la
província de Yunnan (Xina) el 2006,
on la mirada dels infants fotografiats
reflecteix la qualitat de la seva vida
diària. A càrrec d’Acció Fotogràfica
Ripollet.

AGRUPACIÓ PESSEBRISTA

Fins al 12 de gener
“40a exposició de pessebres”
Festius, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h;
feiners, fins al 4 de gener, de 18 a 20
h, i vigílies, de 18 a 20 h.

TALLERS DEL KFTÓ
Al Casal de Joves

Tots els tallers són gratuïts i adreçats a
joves a partir de 12 anys:
Dimarts, de 17 a 19 h: curs de cuina.
Dimecres de 18 a 19:30 h: consultoria de
matemàtiques.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SALA D’ESTUDI NOCTURN
Del 7 al 24 de gener, a la
Biblioteca Municipal

De dilluns a divendres, oberta de 20.30 a 1
h. Caps de setmana i festius, de 19 a 1 h.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals
que organitzin actes el mes
de desembre, poden enviar
la informació abans del
15 de gener al correu
info@ripollet.cat.

Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre
la compra d’entrades dels
espectacles als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat
amicsdelteatre.cat
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Targeta Més

La targeta de Ripollet

et porta al Teatre!
Fins al 10 de juny de 2020
Utilitza la Targeta Més! quan facis les teves compres
i entra en el sorteig d’un premi de dues entrades gratuïtes
per als espectacles de la programació de l’Associació d’Espectadors.
THE POSTMAN

LES COSES
EXCEPCIONALS

THERE WAS
A FIESTA!

NADIA

ELS OCELLS

17 de gener. 21 h
Sorteig: 8 de gener

31 de gener. 21 h
Sorteig: 23 de gener

14 de febrer. 21 h
Sorteig: 6 de febrer

28 de febrer. 21 h
Sorteig: 20 de febrer

27 de març. 21 h
Sorteig: 19 de març

17 d’abril. 21 h
Sorteig: 9 d’abril

Una divertida comèdia
per rosegar, amb dos
actors de luxe

Màgia teatralitzada,
visual i creativa per a
tots els públics

Què estem disposats
a fer per aquells a qui
estimem?

La història oblidada d’uns
cantants que van estar a
punt de triomfar als EUA

La història de Nadia
Ghulam, explicada per
ella mateixa

Una comèdia d’humor
negre i absurd al servei
del discurs més polític

BLOWING

MONROE—
LAMARR

LA TENDRESSE

LA ZANJA

PEP GIMENO
I LA RONDALLA

24 d’abril. 21 h
Sorteig: 16 d’abril

8 de maig. 21 h
Sorteig: 30 d’abril

22 de maig. 21 h
Sorteig: 14 de maig

5 de juny. 21 h
Sorteig: 28 de maig

19 de juny. 22 h
Sorteig: 11 de juny

Un viatge visual, poètic
i sensorial per a tots
els públics

Un duel dialèctic i
visceral entre dues grans
actrius

Una veu extraordinària
per homenatjar la cançó
francesa

Teatre reflexiu i
emocional que planteja la
trobada de móns oposats

El so autèntic i genuí
de la música tradicional
valenciana

Més informació: ripollet.cat | espectadorsripollet.cat

Fotografia: Xavier Mercadé

Fotografia: Ray Molinari

Fotografia: Roser Blanc

Fotografia: Felipe Mena

OSSOS

Descarrega’t
l’app del
comerç local!

