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PROGRAMACIÓ
Teatre Auditori del Mercat Vell
Ripollet

Octubre/Desembre 2019
Avançament de tota la temporada
26a temporada
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ENGEGUEM
LA 26a TEMPORADA

Atenent a la favorable resposta que 
hem rebut dels nostres associats i 
amics, per segon any consecutiu us 
presentem ja de bon inici la progra-
mació completa, incloent-hi tots els 
espectacles de la temporada, des 
d’octubre fins a juny.
La primera cita, com ja és habitual, 
serà el primer divendres del mes d’oc-
tubre: obrirem la temporada el dia 4 
d’octubre amb una presentació global 
de les propostes que hem programat. 
També aprofitarem aquesta primera 
trobada després de l’estiu per pre-
sentar-vos i projectar el vídeo-docu-
mental del 25è Aniversari, audiovisual 
que complementarà la Memòria de 
l’Aniversari en què estem treballant i 
que tenim previst de presentar durant 
aquesta 26a. temporada.
Ja us avancem que les propostes 
escèniques que ens acompanyaran 
en aquest primer trimestre d’octubre 
a desembre venen marcades per una 
gran varietat de temes i estils i per 
un alt nivell de qualitat artística. La 
frescor i l’humor inconfusible de Lloll 
Bertran, una de les nostres millors 
actrius còmiques, amb El secret de la 
Lloll; la repetició d’A.K.A., un espec-
tacle adreçat especialment al públic 
juvenil que va tenir un fort impacte 
la darrera temporada i que ha estat 
guardonat amb quatre premis Butaca 
i dos premis Max; el prestigiós cor de 

veus blanques Cor Infantil Amics de la 
Unió, que ens oferirà una cantata al 
voltant de la Mediterrània amb música 
d’Eduard Iniesta i amb l’acompanya-
ment del mateix autor; l’Othello de la 
companyia Les Antonietes, una nova 
versió de la tragèdia de Shakespeare 
que posa al descobert xacres huma-
nes com el racisme, la gelosia i la 
violència de gènere; el sorprenent es-
pectacle Eh Man Hé, que combina de 
manera brillant mim corporal, titelles i 
dansa; i per tancar el primer trimestre 
just abans de Nadal, un magnífic con-
cert de valsos i polques a càrrec de 
l’Orquestra Terres de Marca.
També volem compartir amb tots vos-
altres el fet que a la darrera assem-
blea general ordinària celebrada el 8 
de juliol passat, i tal com estipulen els 
estatuts de l’entitat, es va fer efectiva 
la renovació del 50% dels membres 
de la Junta, que està formada actu-
alment per un total de nou persones.
A aquest equip humà cal afegir-hi les 
tasques de les diferents comissions 
que es van creant amb motiu d’activi-
tats puntuals o estables, comissions i 
grups de treball que potencien en gran 
mesura les activitats de l’Associació 
d’Espectadors en la seva globalitat i 
reforcen encara més la presència de 
l’entitat en la vida cultural de Ripollet. 
No cal dir que esteu tots plegats con-
vidats a participar-hi.

Divendres 4 d’octubre. 21 h. Gratuït
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EL SECRET DE LA LLOLL
Amb Lloll Bertran

Una Lloll que mostra tot el seu 
potencial escènic a través d’una 
història original i divertida

Aquest és un conte teatralitzat, la 
història romàntica d’un comte fran-
cès i una cupletista catalana, plena 
d’aventures, sorpreses i bogeries. Un 
espectacle fresc i divertit, on la Lloll 
fa tots els papers de l’auca i desple-
ga el seu ofici i el seu art com a gran 
show woman. Un espectacle on hi 
trobarem un bon assortit destils mu-
sicals en aquesta història de suspens 
en la qual conviuen personatges ben 
variats i algun de molt actual. Veu-
rem la Lloll seduint-nos amb tot el 
seu gran talent per a la comèdia, el 

cant, el ball, la paròdia i la capacitat 
d’emocionar i potser al final ens pre-
guntarem si tot això que ens explica 
és o no ficció.

Idea, guió i direcció: Lloll Bertran
Intèrprets: Lloll Bertran, Bernat Cot 
i Eduard Autonell
Músics: Ariadna Cabiró i Isaac 
Fonoll

Durada: 1 h 30 min
Preu: 16 € (vegeu abonaments 
descomptes al web de l’Associació)

Divendres 18 d’octubre. 21 h

TEATRE
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Espai Escenari

Un monòleg brillant sobre el món de 
l’adolescència i el rebuig de la diferència. 
Guanyador de 4 premis Butaca i 2 premis Max

A.K.A. ens parla de l’amor, de qui és 
en Carles, el seu protagonista, de la 
seva identitat, de la seva història i on 
nosaltres no serem només especta-
dors, sinó que també serem els seus 
oients, còmplices i jutges. En defini-
tiva, serem nosaltres com a societat 
els que direm qui és en Carles, quina 
és la seva identitat i qui incideix en la 
seva història.
A.K.A. va ser el muntatge més distin-
git en l’edició dels Premis Butaca de 
Teatre del 2018, amb quatre guar-
dons: millor obra de petit format, mi-
llor text, millor direcció i millor actor.

Text: Daniel J. Meyer
Direcció: Montse Rodríguez
Intèrpret: Albert Salazar

Durada: 1 h 15 min 

Espai Escenari. Preus: 3€ per als 
alumnes dels instituts de Ripollet, 5€ 
per als associats (gratuït per als so-
cis “total”) i 7€ per al públic general. 
Espectacle fora de la programació 
estable de la temporada.
Reserves d’entrades
al telèfon 627 454 642

Atès l’èxit de l’anterior temporada i te-
nint en compte l’interès generat espe-
cialment entre el públic jove, uns dies 
abans de la funció es realitzarà una 
gira pels instituts de Ripollet anunciant 
la representació d’aquesta obra.

Divendres 25 d’octubre. Dues sessions: 18.30 i 21 h

TEATRE

A.K.A.
(ALSO KNOWN AS)
Amb Albert Salazar
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Espai Escenari

60 veus infantils i 5 músics que
ens portaran l’essència musical
de la Mediterrània

La Mediterrània, aquest mar que ens 
enamora, és un món de molts colors. 
Eduard Iniesta i Piti Español, compo-
sitor i lletrista, hi van llançar la seva 
xarxa i, entre peixos i algues marines, 
hi van trobar músiques i cançons me-
ravelloses que són com onades que 
ens acaronen l’ànima. Captivats per la 
seva bellesa, van crear Els colors del 
mar, un concert fet de melodies tra-
dicionals dels pobles que envolten el 
Mediterrani i d’obres seves originals, 
amb la idea de mostrar la paleta de 
colors que sovint il·luminen el nostre 
mar i, de vegades, l’enfosqueixen.
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió 
de Granollers, una formació que ha 
participat en nombrosos festivals in-
ternacionals i ha estat premiada en di-
versos certàmens i concursos, donarà 
veu a una rumba, una dansa italiana, 
una cançó d’amor grega, una cançó 

satírica sobre la contaminació del mar 
o un cant a la vida de les persones 
refugiades. Els acompanyaran dalt de 
l’escenari la cantant solista Gemma 
Humet i un grup de músics encapça-
lats per Eduard Iniesta. 

Direcció: Josep Vila Jover 
Música: Eduard Iniesta 
Lletra: Piti Español
Veus: Cor Infantil Amics de la Unió i 
Gemma Humet 
Músics: Antonio Sánchez (percus-
sions ètniques), Robert Armengol 
(percussions clàssiques), Eduard 
Arribas (contrabaix), Laia Capdevila 
(viola) i Eduard Iniesta (baglamas, 
tzouras, bouzouki i guitarra)

Durada: 1 h 15 m
Preu: 16 € (vegeu abonaments i 
descomptes al web de l’Associació)

Divendres 8 de novembre. 21 h

MÚSICA

ELS COLORS DEL MAR
EL MEDITERRANI D’EDUARD INIESTA
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió
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Òpera i ballet

Una producció impactant

Carmen és una òpera en quatre actes 
composta per Georges Bizet el 1875 
sobre un llibret d’Henri Meilhac i Lu-
dovic Halévy, basada en la novel·la 
homònima de Prosper Mérimée. Es 
va estrenar el 3 de març de 1875 a 
l’Opéra-Comique de París i és consi-
derada l’obra mestra del compositor 
francès. L’acció es desenvolupa a 
l’Andalusia del 1820, amb la gitana 
Carmen, el seu gelós amant Don José, 
la pagesa Micaela i el torero Escamillo 
com a protagonistes principals. La tra-
ma argumental se centra en la gelosia 
de Don José envers Carmen.

Repartiment principal:
Carmen: Gaëlle Arquez
Don José: Daniel Johansson
Escamillo: Andrew Foster-Williams
Micaela: Cristina Pasaroiu

Cor del Festival de Bregenz | Cor de 
la Filarmònica de Praga | Cor infantil 
de la Musikmittelschule de la Ciutat 
de Bregenz
Orquestra Simfònica de Viena
Direcció musical: Paolo Carignani
Bregenzer Festspiele

Durada: 2 h 45 min
Preu: 10 € (vegeu abonaments i 
descomptes al web de l’Associació)

Dimecres 13 de novembre. 20.30 h
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ÒPERA

CARMEN
De Georges Bizet. Des del Bregenzer
Festspiele de Bregenz. Òpera en 4 actes
Emissió de gravacions en directe des dels principals teatres del món
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Òpera i ballet

La tragèdia de Shakespeare que 
tracta temes tan actuals com el 
racisme i la violència de gènere

Othello, general de l’exèrcit de la re-
pública de Venècia, i Desdèmona, filla 
del senador Brabancio, s’enamoren 
i es casen en secret. Iago, un dels 
lloctinents del moro, mogut per l’odi 
que sent cap a ell, intenta provocar la 
gelosia d’Othello fent-li creure que la 
seva esposa li és infidel amb Cassio, 
el seu lleial tinent. Víctima de las seva 
terrible gelosia, Othello acaba matant 
Desdèmona i després, en descobrir 
que tot ha estat un engany del malvat 
Iago, es suïcida.
Othello s’ha convertit en el símbol 
d’un sentiment que afecta tots els és-
sers humans, independentment de la 
seva raça, sexe o origen: la gelosia. I, 
per extensió, d’un problema tan greu, 
lamentable i actual com la violència 
de gènere. A més, també s’associa 
aquesta tragèdia amb una altra xacra 

que, malauradament, sembla que ha 
d’acompanyar la Humanitat eterna-
ment: el racisme.

Direcció i adaptació: Oriol 
Tarrasón 
Autor: William Shakespeare 
Intèrprets: Òscar Intente, Arnau 
Puig i Annabel Castan

Durada: 1 h 25 m
Preu: 16 € (vegeu abonaments 
descomptes al web de l’Associació)

Divendres 22 de novembre. 21 h

TEATRE

OTHELLO
Cia. Les Antonietes
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Un espectacle sorprenent que 
combina mim corporal, titelles i dansa 
amb exquisida eficàcia

Els indis Cheyenne anomenaven Eh 
man hé a les persones que tenien di-
versos esperits. Aquesta és la història 
d’un d’aquests Eh man hé i dels seus 
cinc esperits. Ballarins, actors i tite-
llaires donen vida al cos, a les emoci-
ons i a la imaginació del protagonista 
que en la seva condició de titella es 
pregunta: què és allò que em mou?
Tot ignorant que és un ninot, em-
prendrà un viatge incert i difícil, on 
les l·lusions, els somnis, les esperan-
ces, els dubtes i les pors seran els 
companys de viatge.

Direcció: José Antonio Puchades 
(Putxa) i Julieta Gascón
Intèrprets: Julieta Gascón, 
Jonathan Guisado, Elena Lalucat, 
Pino Steiner i José Antonio 
Puchades

Durada: 1 h 20 min
Preu: 16 € (vegeu abonaments i 
descomptes al web de l’Associació)

En acabar la funció, hi haurà un 
col·loqui amb els actors

Divendres 13 de desembre. 21 h

TEATRE

EH MAN HÉ
Cia. Zero en conducta
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Un concert ideal per acomiadar l’any 
de la mà d’una magnífica orquestra

L’Orquestra Terres de Marca es va 
crear l’estiu del 2010 a la comarca de 
l’Anoia amb joves intèrprets d’alt nivell 
i notable experiència, amb la voluntat 
de treballar formacions vocals-instru-
mentals amb joves músics professio-
nals, a fi de portar a tots els racons 
del nostre país propostes singulars de 
música clàssica i de música catalana. 
Terres de Marca ens proposa en 
aquest concert un repertori que in-
clou els més cèlebres valsos vienesos 
combinats amb una elegant selecció 
de polques clàssiques, ideal per cele-
brar l’arribada del nou any.

Programa
—Fledermauss overture, de Johann 

Strauss II
—Künstlerleben op. 316, de Johann 

Strauss II

—Kaiser-walzer op. 437, de Johann 
Strauss II

—Die Zeitlose op. 302, de Johann 
Strauss II

—Ein Herz, ein Sinn op. 323, de 
Johann Strauss II

—Vals del ballet El Llac dels Cignes, 
de P.I.Tchaikovsky

—Pizzicato Polka op. 234, de Johann 
(II) i Joseph Strauss 

—An der Schönen, blauen Donau op. 
314, de Johann Strauss II

—Radetzky Marsch, de Johann 
Straus I

Direcció: Josep Miquel Mindan

Durada: 1 h 15 min
Preu: 16 € (vegeu abonaments i 
descomptes al web de l’Associació)

Divendres 20 de desembre. 21 h

MÚSICA

VALSOS I POLQUES
Orquestra Terres de Marca
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L’any passat, coincidint amb el 25è 
aniversari de l’entitat, ens vàrem 
proposar de tenir la proposta de 
programació de tota la temporada 
tancada des de bon començament.
La valoració que hem fet d’aquella 
iniciativa ha estat molt positiva ja 
que permet tenir una visió més glo-
bal de tota l’oferta d’espectacles, fer 
les reserves amb molta més ante-
lació i conèixer des de principi de 
temporada totes les activitats pro-
gramades. Ens consta que aquesta 
proposta ha estat també molt ben 
rebuda i valorada pels nostres as-
sociats i amics espectadors. Així 

doncs, aquesta 26a temporada re-
petirem l’experiència. 
És per aquest motiu que us avancem 
a continuació, de manera més resu-
mida, tots els espectacles que pro-
gramarem des de gener fins a final 
de temporada, en el benentès que 
en el proper programa desplegable 
que editarem, corresponent al 2n i 
al 3r trimestres, ampliarem i detalla-
rem la informació sobre cadascuna 
de les propostes.

Entrades a la venda al web
www.espectadorsripollet.cat

Gener/Juny 2020

OSSOS
Amb Fermí Fernàndez i Toni Albà

Una divertida 
comèdia per 
rosegar, amb dos 
actors de luxe

Ossos és una comèdia que parteix de l’exploració de la suposada tomba de 
Miguel de Cervantes al Convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid.
Col·labora: Comissió Organitzadora de la Festa de Sant Antoni Abat.
Amb el suport de Ripollet Serveis Immobiliaris.

Divendres 17 de gener. 21 h

TEATRE

AVANÇAMENT DE PROGRAMACIÓ
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TOP MAGIC 
Amb el mag Hausson

Els deu millors trucs 
de màgia, en viu i en 
directe

Hausson, un dels mags més guardonats a nivell internacional, ens presentarà 
el “Top 10 de la Màgia”, en una impressionant combinació de màgia de saló, 
manipulació, mentalisme, prediccions i alguna sorpresa més. 
Espectacle patrocinat per Hotel Ibis.

Divendres 31 de gener. 21 h

MÀGIA

Tens set anys. La mare és a l’hospital. El pare diu que ha fet “alguna cosa 
estúpida”. Li costa ser feliç. Així és que comences a fer una llista de les
coses excepcionals d’aquest món, les que fan que la vida valgui la pena.
Espectacle patrocinat per Clínica Dental Virgen del Pilar.

Divendres 14 de febrer. 21 h

TEATRE

LES COSES EXCEPCIONALS
Amb Pau Roca

Què estem disposats a fer per
aquells a qui estimem?
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Òpera i ballet

Un bon exemple d’òpera clàssica

Una oportunitat única per poder gaudir d’una impactant interpretació del tenor 
Juan Diego Flores en el paper d’Orphée. Òpera en tres actes, cantada en fran-
cès. Producció de la Royal Opera House, Covent Garden, Londres.

ÒPERA

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

There Was a Fiesta! és concert i una obra de teatre al mateix temps, una 
comèdia-concert, un format creat especialment per a explicar la història de 
dos cantants de jazz oblidats als marges de la història musical del nostre país 
que van estar a punt de triomfar a la indústria discogràfica nord-americana.

Divendres 28 de febrer. 21 h

MÚSICA

THERE WAS A FIESTA! 
Amb La Copla de Wisconsin i JMC Trio

ORPHÉE ET EURIDICE
De C. W. Gluck. Des de l’Scala de Milà
Emissió de gravacions en directe des dels principals teatres del món

Dimecres 19 de febrer. 20.30 h
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Òpera i ballet
POETES: ELLES TENEN
LA PARAULA
Amb Joan Massotkleiner i Toti Soler

Dos excel·lents artistes posen veu i 
música a les nostres millors poetes

La poesia de dones que han esdevingut clàssiques catalanes contemporànies 
agafa ara una nova dimensió a través de la veu inconfusible i plena de matisos 
de Joan Massotkleiner i la sempre sensible, emotiva i transparent guitarra del 
mestre Toti Soler. Reserves d’entrades al telèfon 627 454 642 

Divendres 13 de març. 21 h

MÚSICA

La història commovedora de Nadia 
Ghulam, explicada per la mateixa 
protagonista

La Nadia és una noia de 30 anys, nascuda a Kabul (Afganistan) en una família 
de classe mitjana. Als 8 anys va quedar molt malferida a causa d’un bombar-
deig durant la guerra civil. En acabar la funció, hi haurà un col·loqui amb la 
protagonista.

Divendres 27 de març. 21 h

TEATRE

NADIA
Cia. La Conquesta del Pol Sud

Espai Escenari
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La Calòrica pren com a punt de partida la comèdia grega Els Ocells d’Aristòfa-
nes i en fa una versió pròpia per denunciar en clau d’humor els mecanismes 
emocionals que fan funcionar el populisme neo-liberal i preguntar-se què que-
da de democràtic a les democràcies occidentals.

TEATRE

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

A Blowing viurem el viatge d’una petita espora que té una missió encomanada: 
complir el desig de la Yuri. Un viatge a través del vent ple d’aventures que ens 
convidarà a volar per un món fantàstic, màgic i absurd. En acabar la funció, hi 
haurà un col·loqui amb el coreògraf Toni Mira.

Divendres 24 d’abril. 21 h

MÚSICA I DANSA

BLOWING
Cia. Múcab Dans
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Una comèdia on l’humor 
més negre i absurd es 
posa al servei del discurs 
més polític

ELS OCELLS 
Cia. La Calòrica

Divendres 17 d’abril. 21 h



15

BLOWING
Cia. Múcab Dans

Tchaikovski és el més admirat compositor de música de ballet en la tradició 
clàssica que mai hagi existit. Els seus ritmes han inspirat coreografies líriques 
i fluïdes que ofereixen gran oportunitat de lluïment als intèrprets. Oferim l’en-
registrament històric protagonitzat per Margot Fonteyn i Rudolf Nuréiev, amb 
l’Orquestra Simfònica de Viena.

BALLET

Un duel dialèctic i 
emocional entre dues 
grans actrius de 
Hollywood

Una trobada entre l’actriu i inventora Hedy Lamarr i la també actriu Marilyn 
Monroe, el dia abans de la mort d’aquesta, suposa una tensa i emotiva con-
frontació entre dues dones marcades per la pressió de la fama i el pas del 
temps.

Divendres 8 de maig. 21 h

TEATRE

MONROE-LAMARR (STILL LIFE)
Direcció: Sergi Belbel
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EL LLAC DELS CIGNES
De Piotr I. Tchaikovski. Enregistrament històric
Emissió de gravacions en directe des dels principals teatres del món

Dimecres 29 d’abril. 20.30 h

Òpera i ballet
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LA TENDRESSE 
Amb Anna Roig & Àlex Cassanyes
i la Big Band Project

Una veu extraordinària per retre un emotiu 
homenatge a les grans cançons franceses

Cançons franceses de Jacques Brel, Claude Nougaro, Barbara i altres autors 
que, al descobrir-les i enamorar-se’n, l’Anna Roig havia anat guardant en un 
calaix esperant poder-les cantar algun dia, totes amb algun punt d’aquesta 
tan necessària tendresa de la qual sovint sembla que estigui mancat el món.

Divendres 22 de maig. 21 h

MÚSICA

Teatre documentat, 
reflexiu i emocional que 
planteja la trobada entre 
dos mons oposats

L’alcalde d’una petita localitat rural espera l’arribada d’un tècnic d’una multi-
nacional minera. Les ambicions i oportunitats de l’explotació d’or canviaran les 
relacions entre veïns i arrossegaran els dos protagonistes a una experiència 
límit. En acabar la funció, hi haurà un col·loqui amb els actors.

Divendres 5 de juny. 21 h

TEATRE

LA ZANJA
Cia. Titzina Teatro
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LA TRAVIATA
de G. Verdi. Des del Festpielhaus de Baden Baden 
Emissió de gravacions en directe des dels principals teatres del món

És una de les grans òperes de l’època intermèdia del seu autor. Amb el per-
sonatge de Violeta, Verdi anticipa el verisme al situar la seva protagonista en 
ambients de dubtosa moralitat, cosa que ofenia l’esperit purità de finals del 
segle XIX. Aquesta producció està dirigida pel tenor mexicà Rolando Villazón.

Dimecres 10 de juny. 20.30 h

ÒPERA
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rUna Traviata que exhala 
energia, amb profusió de 
detalls i algun toc
de malenconia

El so més autèntic i genuí
de la música tradicional
valenciana

El primer espectacle creat per “Botifarra”, l’original, acompanyat per la seva 
rondalla de corda tradicional valenciana. Junts interpreten un bon grapat de 
cançons de la seva comarca natal de la Costera, una successió de jotes, fan-
dangos, cants de batre, masurques, havaneres, malaguenyes i romanços.

Divendres 19 de juny. 21 h

MÚSICA

PEP GIMENO I LA RONDALLA
Amb Pep Gimeno “Botifarra”
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Òpera i ballet
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Audicions musicals gratuïtes i obertes
a qui hi vulgui participar, coordinades
per Rafael López i Àngel Esteve.

PRIMER TRIMESTRE 
Divendres 27 de setembre
—Presentació de la temporada 

Amb Els Amics de Domènec Torras. A l’Espai Domènec Torras (Teatre 
Auditori del Mercat Vell). 20 a 21.30 h

Divendres 11 d’octubre
—Història del cinema musical nord-americà (48a sessió)

A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h
 
Dimarts 5 de novembre
—Presentació òpera Carmen, de G. Bizet

Amb motiu de la seva projecció el 13 de novembre. A càrrec d’Àngel 
Esteve, Joan-Ramon Gordo i Rafael López. Al Centre Cultural, a les 20 h

Divendres 15 de novembre
—Història del cinema musical nord-americà (49a sessió)

A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h

Divendres 29 de novembre
—Sarsuela i òpera en el nostre 20 aniversari

A càrrec d’Àngel Esteve i Rafael López. Al Centre Cultural. 20 a 21.30 h

Dissabte 28 de desembre
—Nits dels Pessebres amb la col·laboració de La Careta Teatre

Al local de l’Agrupació de Pessebristes de Ripollet (c. dels Afores, 14)

SEGON TRIMESTRE
Divendres 10 de gener
—Història del cinema musical nord-americà (50a sessió)

A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h

Divendres 24 de gener
—Musicoteràpia: quan la música esdevé eina sanadora

A càrrec de Silvia Miguel. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h

Divendres 7 febrer
—Història del cinema musical nord-americà (51a sessió)

A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h

NITS DE MÚSICA
2019-2020
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Dimarts 18 de febrer
—Presentació òpera Orphée et Euridice, de C. W. Gluck

Amb motiu de la seva projecció el 19 de febrer. A càrrec d’Àngel Esteve, 
Joan-Ramon Gordo i Rafael López. Al Centre Cultural, a les 20 h

Divendres 21 febrer
—El Carnestoltes al cinema

A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural a les 20 h 

Divendres 6 de març
—Elles canten

Amb Ángel Esteve i Rafael López. Amb motiu del Dia de la Dona. Al Centre 
Cultural, a les 20 h

Divendres 20 de març
—Història del cinema musical nord-americà (52a sessió)

A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h 

TERCER TRIMESTRE
Dijous 2 d’abril
—X Sessió de música religiosa

Amb la col·laboració de la Societat Coral “El Vallès” i dirigida
per Jordi Giménez. A la Parròquia de Sant Esteve, a les 21 h

Divendres 3 abril
—Camins de joventut

Amb Joan Nonell. Al Teatre Auditori del Mercat Vell, a les 21 h

Divendres 22 abril
—7a Revetlla de Sant Jordi

A la Biblioteca Municipal, a les 20 h

Divendres 15 de maig
—Història del cinema musical nord-americà (53a sessió)

A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h

Dissabte 16 de maig
—Nits dels Museus

Al CIP Molí d’en Rata, a les 21.30 h

Divendres 29 de maig
—Història del cinema musical nord-americà (54a sessió)

A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h
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Dimarts 2 de juny
—Explicació de l’òpera La Traviata, de G. Verdi

A càrrec d’Àngel Esteve, Joan-Ramon Gordo i Rafael López. Amb motiu de 
la seva projecció el 10 juny. Al Centre Cultural, a les 20 h 

Divendres 12 de juny
—Història del cinema musical nord-americà (55a sessió)

A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h

Dissabte 26 de juny
—VIII Vetllada d’Estiu

Al Jardí Romàntic de Casa Padró, a les 21 h
 
Divendres 3 de juliol
—Fi de temporada

Amb Toni Miralles, director de Ripollet Ràdio. Al pati del Centre Cultural a 
les 21.30 h 

Les tertúlies literàries es fan el segon dilluns de cada mes al Centre Cultural, 
de 15.30 a 17 h, i són obertes a qui hi vulgui participar. Aquestes són les 
lectures previstes per a aquesta temporada:

16 de setembre de 2019 El laberinto de les espíritus, de Carlos Ruiz Zafón

14 d’octubre de 2019 El callejón de los milagros, de Naguib Mahfuz

11 de novembre de 2019 El jardín olvidado, de Kate Morton

9 de desembre de 2019 La maldición de los Palmisano, de Rafel Nadal

13 de gener de 2020 Marina, de Carlos Ruiz Zafón

10 de febrer de 2020 El Edificio Yacobián, d’Alaa Al Aswani

9 de març de 2020 Las voces bajas, de Manuel Rivas

13 d’abril de 2020 Todo el bien y todo el mal, de Care Santos

11 de maig de 2020 El sentit d’un final, de Julian Barnes

08 de juny de 2020 Una pasión rusa, de Reyes Monforte

14 de setembre de 2020 La fórmula preferida del professor, de Yoko Ogawa

CAFÈ LITERARI
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SOCIS DE L’ENTITAT (SEGONS MODALITAT)
Espectacles de teatre, dansa i música:
—INDIVIDUAL BÀSIC. 9,33 € espectacle. 21 € trimestre (9 entrades 

temporada)
—INDIVIDUAL TOTAL. 8 € espectacle. 30 € trimestre (15 entrades 

temporada)
—COMPARTIT BÀSIC. 8,44 € espectacle. 38 € trimestre (18 entrades 

temporada)
—COMPARTIT TOTAL. 7,60 € espectacle. 57 € trimestre (30 entrades 

temporada)
—JOVE (menor de 30 anys) 6,66 € espectacle. 10 € trimestre (6 entrades 

temporada)
Espectacles d’òpera i ballet: 
(Emissions de gravacions en directe des dels principals teatres del món)
—SOCI BÀSIC. 6 € espectacle
—ABONAMENT TEMPORADA. 4,50 € espectacle. ( 18 € 4 sessions)
—SOCI TOTAL. Gratuït
Espai escenari:
—SOCI BÀSIC. 5 € espectacle
—SOCI TOTAL. Gratuït

PÚBLIC EN GENERAL
Espectacles de teatre, dansa i música:
—PREU ADULT. 16 € espectacle
—PREU MENORS (FINS A 16 ANYS) 10 € espectacle
—TARIFES REDUÏDES (*) 12 € espectacle
Espectacles d’òpera i ballet: 
(Emissions de gravacions en directe des dels principals teatres del món)
—PREU ADULT. 10 € espectacle
—ABONAMENT. 32 € temporada (4 entrades temporada)
—TARIFES REDUÏDES (*) . 8 € espectacle
Espai escenari:
—PREU ADULT. 7 € espectacle

TARIFES I AVANTATGES

Fent-vos socis podreu gaudir dels millors preus i dels següents avantatges: 
—Entrades per als espectacles segons modalitat de soci (descomptes entre 40% i 60%).
—Entrades addicionals a 10 € (ús limitat a una entrada per persona associada i espectacle). 
—Venda preferent per als socis al principi de la temporada. 
—Quota anual fraccionada en 4 trimestres a l’any i cobrament bancari.
—Les entrades tenen validesa durant tota la temporada.
—Recepció periòdica d’informació sobre els espectacles de la programació i sobre la resta 

d’activitats que organitza l’Associació d’Espectadors.

Notes:
1. L’AETMV es reserva el dret de fixar preus especials per a determinats espectacles.
2. L’AETMV també realitza convenis amb altres associacions i entitats de Ripollet, oferint-los preus 
especials i promocions per als espectacles que s’acordin.

(*) Majors de 65 anys, menors de 25 anys, persones en situació d’atur, carnet TR3SC, grups a partir 
de 6 persones (aquests descomptes no són acumulables).
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Acció Fotogràfica Ripollet
Rbla. Sant Jordi, 2-4
www.afr.cat

Aíbaba Restaurante
C. Can Masachs, 10
Tels. 93 007 64 97 /
671 480 303

Alos Òptica
C. Rizal, 1
Tel. 680 120 446

Asociación
Reto a la Esperanza
C. de Sarrià de Ter, 14
Tel. 93 580 55 17

Autoescola Tatché Pol
C. Padró, 52
Tel. 93 691 77 79
 
Bar Can Mas
C. Sant Jaume, 69
Tel. 93 692 17 28

Boix Motos
C. Federico García Lorca, 1,
L 20
Tel. 93 591 00 40
 
Bolsos Blasco
Galeries Mercacentre,
L 15-16
Tel. 93 580 28 87

Bolsos Cisa 
Rbla. Sant Jordi, 3
Tel. 93 586 31 59

Brasseria Ripollet 
C. Casanovas, 16
Tel. 93 580 95 72

Ca l’Elvira 
C. Afores, 22
Tel. 93 592 08 91

Calsi
Ctra. de Santiga, 92
Tel. 93 580 72 37

Centre Mèdic
les Moreres
C. Afores, 49-51
Tel. 93 691 50 25

Centre Òptic Ripovisió
Rbla. Sant Jordi, 71
Tel. 93 594 04 79

Clínica Dental Ripollet
Rbla. Sant Esteve, 12, 1r 1a
Tels. 93 692 75 54 /
638 186 160

Clínica Dental Virgen
del Pilar 
Rbla. Sant Jordi, 78
Tel. 93 594 20 20

Costuras
C. Pizarro, 11
Tel. 93 631 81 82 /
636 31 44 36

De Tots Colors
C. Padró, 19
Tel. 93 580 37 68

Diver-Fit
C. Palau Ausit, 5
Tel. 93 692 18 36

Drac Màgic
C. Nou, 58
Tel. 663 72 46 24

Drogueria Gustems
Rbla. Sant Jordi, 90
Tel. 93 691 83 68

Emultron
C. Torrent Tortuguer, 7
Tel. 93 594 72 62

English Torras
Acadèmia d’idiomes
Galeries Mercacentre, L 7
Tel. 93 580 66 48

Enovin
Tels. 93 594 36 43 /
93 594 46 18
www.enovin.es

Estanc núm. 6
Rbla. Sant Esteve, 14
Tel. 93 277 98 09

Estanc Solà 
C. Nou, 6
Tel. 93 692 15 79

Etiquetes del Vallès
C. Can Masachs, 17
Tel. 93 580 83 64

Ferreteria Maranges
Ctra. Barcelona, 79-83
Tel. 93 580 62 44

Finques Cour 
Rbla. Sant Jordi, 15, local
Tel. 93 586 44 01

Finques NovaRambla 
Rbla. Sant Jordi, 18, local
Tel. 93 691 66 20

Flors Montcada 
C. Montcada, 31
Tel. 93 691 68 01

Flors Morral 
Rbla. Sant Jordi, 10
Tel. 93 692 49 02

Forn Ordeig 
Rbla. Sant Esteve, 4
Tel. 93 692 02 73

Forn Pastisseria Salud
C. Nou, 33
Tel. 93 692 63 47

Gaserveis
C. Nou, 39
Tels. 93 512 43 35 /
626 074 069

Gestoria Franco 
C. Pau Casals, 20
Tel. 93 692 46 12

Gosbet Clínica
Veterinària 
Pl. Onze de Setembre, 7 bis
Tel. 93 58 07 167

Gràfiques Giménez 
C. La Lluna, 7
Tel. 93 692 15 14

Hotel Ibis Ripollet
C. Can Masachs, 18-20
Tel. 935 943 873

ESTABLIMENTS AMICS
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Instal-Dou
C. Calvari, 69
Tel. 93 592 10 82

Joguines Blau Verd
C. Montcada, 1
Tel. 93 691 18 27

Joieria Riera 
Rbla. Sant Esteve, 10
Tel. 93 692 40 99

Joieria Romagosa
Rbla. Sant Esteve, 12
Tel. 93 692 69 87

L’Illa dels Somnis
C. Berguedà, 6
Tel. 93 463 64 99

La Boutique by Asun
Rbla. Sant Esteve, 22
Tel. 936 92 08 08

Maricel Aviram
Mercat Municipal, taula 3
Tel. 667 813 139

Maverick Tapas
Galeries Mercacentre
Tel. 93 586 56 86

Mobles Rambla
Rbla. Sant Jordi, 28
Tel. 93 691 67 02

Monclús Perruquers
C. Sol, 39 A
Tel. 93 125 66 06

Morales
C. Pau Casals, 35
Tel. 93 692 15 56

Music Bar JJ
C. Sol, 9
Tel. 655 96 79 74

Net & Fet 2004
Rbla. Sant Jordi, 47

Nonell i Canals
Rbla. Sant Andreu, 1-3
Tel. 93 580 58 52

Òptica Fàbrica
Rbla. Sant Jordi, 33
Tel. 93 580 56 41

Pamolux-Alucoba
Interiorismo
C. Rizal, 1
Tel. 93 580 72 22

Paños Rodrigo S.L.
C. Sant Josep, 18
Tel. 93 586 46 16

Pastisseria Mató
Rbla. Sant Jordi 100
Tel. 93 586 58 14

Plaça Tandoori Kebab
Pl. Onze de Setembre, 3 bis
Tel. 93 594 96 00

Publicartuchos
Rbla. Sant Jordi 94, L 2
Tels. 93 105 69 46 /
634 58 77 33

Racó d’en Maverick
Rbla. Sant Esteve, 43
Tel. 607 93 73 32

Rambla Joiers
Rbla. Sant Jordi, 62
Tel. 93 106 18 80

Restaurant Eulàlia
C. Casanovas, 29
Tel. 93 692 04 02

Restaurant Sandacos
C. Padró, 1
Tel. 93 691 57 57

Restaurant Tikú
C. Pau Casals, 24
Tel. 93 594 92 71

Ripo-Jet Viatges
C. Pedraforca, 9, L 1
Tel. 93 51 05 29

Ripollet Serveis
Immobiliaris
Rbla. Sant Jordi, 34
Tel. 93 594 86 71

Ripollet Travel
C. Molí d’en Ginestar, 11
Tels. 93 706 74 44 /
626 475 312

Rosina Moda Íntima 
Lenceria
C. Padró, 37
Tel. 93 691 34 61

Rostisseria Bermúdez
Galeries Mercacentre, L 12
Tel. 93 691 79 53

Silvestre
C. Padró, 42
Tel. 93 692 14 15

Sirocco
Rbla. Pinetons, 9
Tel. 665 55 89 68

Teatre Döner Kebab
C. Sant Joan, 20
Tel. 93 519 03 03

Tinsal
Electrodomésticos
C. Montcada, 61
Tel. 93 691 04 13

Vinalium
Rbla. Sant Jordi, 63-65, L C
Tel. 93 348 34 29

Vida Animal Ripollet
Rbla. Sant Esteve, 13
Tel. 93 691 25 15

Vision Prix /
Oir + Centros Auditivos
Rbla. Sant Esteve, 22
Tel. 93 692 90 90
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VENDA D’ENTRADES
Per Internet: www.espectadorsripollet.cat 
Amb la nova modalitat de venda d’entrades per Internet, 
s’anul·la la possibilitat de fer reserves dels espectacles, 
excepte els de l’Espai Escenari.

A la taquilla del Teatre Auditori
Horari: el dia de la representació, de 19 a 21 h.

Entrades per a tots els espectacles
a la venda al web www.espectadorsripollet.cat

LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ
Pl. Onze de Setembre, 6
08291 Ripollet
Tel. 627 454 642
A/e: info@espectadorsripollet.cat
www.espectadorsripollet.cat

mercatvell
espectadorsripollet

TEATRE AUDITORI DEL MERCAT VELL
Pl. Onze de Setembre, s/n
Tel. 93 580 91 92

En conveni amb:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:


