
Sant Jordi

Divendres 23 d,abril de 2021
Programa d’activitats

Actes del 16 al 30 d,abril

a Ripollet



Del 16 al 25 d’abril,
a la pl. de l’Onze de Setembre
Exhibició de cartells
de Sant Jordi
Amb treballs de les il·lustradores 
locals Ester Bernal, Maria Domingo, 
Sara Medina, Jordi Porras
i Alba, la Pintora de Somnis.

Del 16 al 25 d’abril
Ruta gastronòmica
Vine i emporta’t un llibre de 
cuina de franc!
Amb la participació de Bar L’Olivera, 
Bar La Copa, Bar La Majareta, 
Bar Pavelló, Bar Punt de Trobada, 
Ca l’Elvira, Ca la Cristina, Cafè di 
Khalma, Centre Restaurant, Clàssic 
Bar, Forn Degustació Maverick,
Kök Gelats, Music Bar JJ, Pizzeria 
Egi, Pizzeria Maverick, Restaurant 
Can Mas, Restaurant Tikú, Sirocco
i Tandoori Kebab.

Dimarts 20 i dijous 22 d’abril,
a les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Els contes de la Xamuskina
Adreçat a infants a partir
de 4 anys. Places limitades.
Inscripció prèvia a
b.ripollet@diba.cat.

Dimarts 20 d’abril, de 18 a 20 h,
al Casal de Joves 
Taller de cuina de Sant Jordi
Inscripcions al Casal de Joves,
a joventut@ripollet.cat
i a  ripolletjove.

Divendres 23 d’abril
Durant tot el dia,
a la pl. de Pere Quart
Espai del Llibre i la Lectura 
Paradetes de llibres i roses



De 17 a 19 h i dissabte 24,
de 10 a 12 h, a la pl. de l’Onze
de Setembre
Omplim la plaça de roses!
Crochet de guerrilla
per Sant Jordi 
Estigueu atents a  crochet.guerrilla 
i porteu la vostra rosa de Sant Jordi 
feta de ganxet. Intervindrem
a la pl. de l’Onze de Setembre!

Durant tot el dia, per telèfon
Poesia de boca a orella
Les actrius i actors que van 
formar Movem el Teatre tornen 
a treballar plegades per fer un 
recital de poesia per telèfon
Com participar-hi:
—Cal enviar un missatge a 

ripolletpoesia23a@gmail.com, 
indicant el nom de la persona 
a qui s’ha de trucar, el telèfon i 
una franja horària de dues hores, 
entre les 9 i les 21 h, en la que 
voldrien rebre la trucada

—Es pot demanar que es reciti un 
poema per a un mateix o per a 
una altra persona

—Si és per a una altra persona, 
caldrà indicar els noms de qui fa 
la petició i de qui ha de rebre el 
poema

—La rebuda de peticions es tancarà 
el 16 d’abril

Organitza: Col·lectiu Ripollet Poesia



Diumenge 25 d’abril, a les 19 h,
al Teatre Auditori del Mercat 
Vell
VIII Concert de Música Sacra: 
“Polifonia anglesa.
Del renaixement als nostres 
dies”
A càrrec de la Societat Coral
“El Vallès”.
Gratuït. Invitacions al web entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat
a partir del 19 d’abril.

A les 17.30 h, al pati del Centre 
Cultural
Espectacle infantil: De bracet
De Samfaina de Colors.
L’escenari ple de llibres, la guitarra 
i les veus… el pollet canta blues, al 
gegant ningú no l’entén, el número 
4 enveja el 3, el rellotge que balla i 
balla, la fada encantadora, la baralla 
de la cullera i la forquilla, la vaca 
divertida, la nina descolorida, les 
bombolles de sabó… Van de bracet 
música i poesia i per a fer-ho més 
rodó es fan cançó! 
Gratuït. Entrades al web entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat,
a partir del 19 d’abril. 

Dissabte 24 d’abril, a les 12 h,
al pati del Centre Cultural
Lectura a diferents veus
A càrrec d’Amics del Teatre.
Gratuït. Invitacions al web entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat,
a partir del 19 d’abril.



Exposicions

Biblioteca Municipal
Del 12 d’abril al 14 de maig
“Brossa polièdric”
Proposta divulgativa per donar
a conèixer la vida i obra del poeta.
Produïda per la Fundació
Joan Brossa.
Del 7 al 30 d’abril
“Xamuskina, la bèstia
dels llibres” 

Centre Cultural
Del 6 al 30 d’abril
A la Sala 1
“L’aparador de les meravelles”
Mostra itinerant del ClijCAT — 
Consell Català del Llibre Infantil
i Juvenil.
A la Sala d’Art
“Música del temps”
Una visió de la música a través de 
l’obra de cinc artistes, amb diverses 
tècniques i formats.

Del 20 al 23 d’abril
“Treballs guanyadors
del Concurs de Sant Jordi”
Organitza: Escola FEDAC-Ripollet



Presentacions de llibres
Al pati del Centre Cultural
Gratuït. Entrades al web entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat,
a partir del 19 d’abril

21d’abril
A les 17.30 h
L’Economia Social i Solidària
a Catalunya
De Jordi Estivill i Ivan Miró.
Una mirada històrica amb voluntat 
de projecció vers un futur que 
encara està per escriure. I es pot 
fer amb les eines, els valors i les 
paraules que l’economia social i 
solidària ens brinda.

A les 19 h
Trànsit 
De Júlia Nonell.
L’autora local recull les experiències 
i emocions del seu germà Pol, 
com a exemple del procés que 
viuen les persones trans. A través 
d’entrevistes, textos i il·lustracions, 
l’autora plasma els testimonis del 
seu germà, la mare i ella mateixa.



23 d’abril
A les 19 h
Un missatge de la Pachamama
De Marta Carrasco Garcia.
La Pachamama, farta de cuidar 
sola el planeta que comparteix amb 
els éssers vius, demana ajuda als 
humans. Però no hi ha manera, ells 
segueixen a la seva. Un llibre per a 
infants que comencen a llegir i que 
convida a reflexionar sobre els actes 
dels humans.

Tres citas más una
De Tamara Marín.
Aquesta nova novel·la de la prolífica 
escriptora local Tamara Marín 
segueix la línia de la seva obra, però 
buscant “un llibre més divertit i 
desenfadat”, segons l’autora, en 
què una jove taxista descobreix una 
popular aplicació per lligar.



Tú mi camino, yo tu destino
De Mireia Hernández.
Primera part d’una bilogia de 
l’autora local. La novel·la ens explica 
la història de la Tamara, una dona 
de 34 anys que no ha tingut una 
vida fàcil i la unió que té amb el 
seu germà bessó. “Impulsiva i 
imprevisible”, la Tamara s’haurà 
d’imposar a un trauma i recuperar la 
seva vida.

Cuentos para mujeres
que quieren cambiar el mundo
De Gemma Araujo Guerrero.
i il·lustrat per La Pintora de Somnis
Primer llibre de la coach ripolletenca, 
amb onze contes plens de metàfores 
que fa servir amb les dones a qui 
acompanya i que han ajudat a 
superar els seus entrebancs, contes 
que, segons explica l’autora, “han 
ajudat a dones reals”. El llibre va 
acompanyat d’il·lustracions “que 
plasmen perfectament l’essència de 
cada conte”.



A les 20.30 h, al Teatre Auditori 
del Mercat Vell
25 anys de l’Associació 
d’Espectadors
De Joan-Ramon Gordo
i la Junta de l’AETMV.
Concert: Profundament Jazz 
Amb Anthus.
Gratuït. Reserva d’invitacions
per a la presentació espectacle
al 627 454 642.

I a més,
Sant Jordi
als centres
educatius! 

Una proposta associativa

cultural i de ciutat

25 anys
de l’Associació
d’Espectadors

Temporades 1993-94 — 2018-19



Ajuntament de Ripollet
 @AjRipollet
 @ajripollet
 @AjRipollet

Biblioteca Pública
 @BibliotecadeRipollet
 @biblioripollet
 @BiblioRipollet

Cultura
 @ripollet.cultura
 @ripollet_cultura
 @Culturaripollet

Joventut
 @ripolletjove

InfoRipollet
 @InfoRipollet
 @InfoRipollet

Ripollet Ràdio
 @RipolletRadio
 @ripolletradio
 RipolletTV

#SantJordiésunMón 
#SantJordiRipollet


