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Serveis
Horaris del Cementiri Municipal per Tots Sants
-Serveis-

AGENDA
Campanya de donació
de sang
El dia 30/10/2020
Cal demanar cita prèvia al
web donarsang.gencat.cat.

23/10/2020
El Cementiri Municipal farà horari especial els propers dies, en motiu de la festivitat de Tots Sants. Els propers dos caps de
setmana, 24 i 25 d'octubre i 31 d'octubre i 1 de novembre, l'horari d'obertura de l'equipament serà de 8 del matí a 18 h. De
dilluns a divendres, entre els 26 i 30 d'octubre, obrirà de 9 a 18 h. Cal recordar que a les visites al cementiri cal respectar les
mesures sanitàries de prevenció per la COVID-19, és obligatori l'ús de mascareta, respectar les distàncies de seguretat i no
superar els grups de 6 persones. De la mateixa manera, es recomana fer tota activitat social dins el mateix grup familiar o
bombolla.

Curs gratuït per a
entitats: Prevenció de
riscos COVID-19
El dia 2/11/2020
Taller en línia, a través de la
plataforma Zoom. Inscripcion
... [+]

Club de lectura infantil:
"Per què plorem?"
El dia 3/11/2020
Per a infants de 5 i 6 anys.
Places limitades. Cal inscripci
... [+]

Xerrada: "La deportació
republicana als camps
nazis, Amical de
Mauthausen i la Xarxa
Mai Més"
El dia 4/11/2020
Trobada en línia. Adreçada a
professorat d’instituts, a càrr
... [+]

També s'oferirà un servei extraordinari de bus fins al Cementiri de Collserola. Els dies 30 d'octubre i 1 de novembre, de 9.30 a
17.45 h hi haurà servei d'autobús entre Ripollet (parada davant El Martinet) i el cementiri, amb un màxim de 55 passatgers per
viatge. Les sortides de Ripollet seran a les 9.30, 11, 12.30, 15 i 16.15 h, mentre que les tornades seran a les 11.45, 13.15,
14.30, 15.45 i 17 h.
JPL

Club de còmic infantil:
"Imbatible 1. Justícia i
vegetals frescos"
El dia 5/11/2020
Per a infants de 7 a 11 anys.
Places limitades. Cal inscripc
... [+]

Música: "Projecte
Beethoven"
1

Altres continguts recents amb la mateixa tipologia:
- L'Ajuntament licitarà a un preu molt competitiu les places del pàrquing del riu Ripoll [Notícies]
- Finalitzat l'estudi historicoarquitectònic de la casa del Pont Vell [Notícies]
- Avís de tall d'aigua per a dimarts 6 d'octubre [Notícies]
- L'Ajuntament de Ripollet estudia formes de col·laboració amb l'entitat ADIMIR [Notícies]
- L'Ajuntament insta a la Generalitat a reforçar i ampliar horaris de diferents línies d'autobús [Notícies]
- Avís de tall d'aigua per divendres 25 de setembre [Notícies]
- Aclariments sobre els serveis de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Ripollet [Notícies]
- Bona valoració de la campanya de sensibilització en l'ús de l'espai públic a l'estiu [Notícies]
- Avís de tall d'aigua als carrers de Sant Sebastià, Santa Rosa i Lepant [Notícies]
- Avís de tall d'aigua a una vintena de carrers aquest dimecres al matí [Notícies]

El dia 6/11/2020
Concert per a piano núm.1 i
Sonata núm. 1 per a cordes,
amb ... [+]

Els més petits fem
dissabte: "Històries i
cançons animals"
El dia 7/11/2020
A càrrec de Rah-mon
Roma.Per a infants fins als 4
anys. Plac ... [+]

Petit Mercat Vell: Mr.
Alret
El dia 8/11/2020
De Moi Jordana Companyia
de Circ. Adreçat a partir de 3
anys ... [+]

Exposició: "Andreu
Solà. La mirada d'un
ripolletenc a la
Catalunya Modernista"
Des del 13/11/2018 fins el
13/12/2030
Mostra permanent. Amb
aquesta mostra es posen a
l'abast de t ... [+]

Exposició: "Ripollet, un
passeig en el temps"
Des del 2/2/2018 fins el
31/12/2030
Mostra permanent. Aquesta
exposició d'Acció Fotogràfica
Ripo ... [+]

Notícies Destacades

La UCR se suma a la
petició a la
Generalitat per la
revisió d'una
campanya
d'Amazon a les
escoles
28/10/2020

Nova línia d'ajuts
per a autònoms i
pimes de la
restauració i
l'estètica afectades
per la COVID-19
28/10/2020
A partir d'aquest

En uns dies
s'iniciarà la
construcció de nous
deflectors a la llera
del riu Ripoll
27/10/2020
S'ubicaran molt a
prop del nou gual per

Afectacions i
mesures especials
després de la nova
declaració de l'Estat
d'alarma per la
COVID-19
26/10/2020
Les principals

El PSC presenta la
nova executiva
local
26/10/2020
La secció local del PSC
va renovar la seva
comissió executiv ...
[+]
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Obertes les
inscripcions del
taller per a entitats
'Prevenció de riscos
COVID-19'
26/10/2020
Aquesta sessió forma
part d'un programa de

