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La crisi econòmica, social i els canvis polítics dels últims anys ha portat
moltes administracions a qüestionar
alguns dels seus procediments. A Ripollet, la gestió dels serveis públics s’ha
situat al centre del debat municipal.
Dels cinquanta serveis que presta el
consistori, la majoria són gestionats a
través d’empreses privades. És el cas,
per exemple, de la recollida d’escombraries, el tanatori, la neteja de carrers,
les escoles bressol, l’atenció juvenil i
domiciliària a la gent gran o l’enllumenat públic.

Gestió pública o privada?

Segons la tinenta d’alcalde i regidora de
Serveis Municipals i Municipalització Pilar Castillejo, ha arribat el moment d’avaluar aquesta manera de gestionar el servei
públic: “Te n’adones que té mancances,
ja que l’administració no pot controlar,
sovint per manca de temps o efectius, tots
els serveis i es perd realitat, es perd el control de com s’està fent”.
La millora dels mecanismes de control i
transparència, juntament amb raons econòmiques i socials, ha portat l’equip de
govern a qüestionar-se quina és la millor

La municipalització
de serveis. De la gestió
privada a la pública

Dinàmica de grups durant la xerrada “Participem en la gestió de l’aigua”
a l’Escola Anselm Clavé, el 17 d’octubre
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“Volem gestionar els
béns comuns de
manera col·lectiva”
—Pilar Castillejo
nnnnnn
manera de gestionar un servei públic.
Castillejo assegura que “l’ideal seria que
cada vegada que fas una concessió, que
has de licitar un servei, s’analitzés quina és
la millor manera de prestar-lo” per tal de
garantir que el servei donat per l’Ajuntament sigui òptim pels veïns en cadascun
dels casos. Malauradament, “no és factible
que puguem analitzar-ho tot, però el que
ens proposem és fer-ho sempre que puguem”.
Alguns dels serveis ja han passat per
aquesta anàlisi. D’una banda, s’ha optat
per la continuació de la licitació d’alguns
serveis. És el cas, per exemple, del servei
de grua que, degut a les seves dimensions, implicaria una cogestió entre diversos ajuntaments veïns perquè funcionés
de forma municipal. D’altra banda, però,
s’ha arribat a la conclusió que la gestió directa i el control des del mateix Ajuntament és la millor opció per a serveis com
la neteja d’edificis municipals o l’aigua.

Aposta per una gestió
col·lectiva

La gestió directa implica una gestió més
democràtica i transparent. “Per defecte
tens més control perquè, per exemple, els
pressupostos passen pels plens de l’Ajuntament i t’obliga a tenir més transparència”,
explica la tinenta. En aquest sentit, la municipalització garanteix una democràcia
participativa, però la participació, entesa
com la intervenció del ciutadà de manera
directa, és una decisió política. Castillejo
ha mostrat la seva voluntat d’involucrar la
ciutadania en la gestió: “Això vol dir que
les persones formin part d’aquest òrgan
de gestió i els permetem prendre decisions sobre aquelles coses que els afecten”.
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Genera, mitjà propi Ripollet, S.L.
El Ple municipal de setembre va aprovar
la creació de Genera, mitjà propi Ripollet,
S.L., una entitat mercantil gestionada per
l’Ajuntament que s’encarregarà dels serveis municipalitzats. Està previst que entri
en funcionament a principis del 2018.
L’aprovació de pressupostos passarà pel Ple
municipal i alguns tràmits seguiran lleis administratives, com ara la contractació. S’obrirà un
concurs públic pel càrrec de gerent a jornada
completa. Gestiona també comptarà amb una
persona d’administració a temps parcial.

L’Ajuntament farà una pòlissa de crèdit d’uns 200.000 €
per tal de poder iniciar el funcionament de l’entitat mercantil, la qual llogarà un espai del Patronal Municipal d’Ocupació per convertir-lo en la seva seu.
“Muntem una empresa
amb la dimensió d’allò que
gestionarà”, explica Castillejo.
L’empresa començaria la
seva activitat amb la neteja
d’edificis municipals i, si
s’aprovés la municipalització
de l’aigua, es tornaria a dimensionar per poder englobar aquesta gestió en la seva
activitat.

El Ple municipal actuarà
com a Junta General i el
Consell d’Administració
estarà format per regidors
de les diferents formacions i representants
dels ciutadans i del món
empresarial.

La municipalització del servei
de neteja
La gestió municipal del servei de neteja
d’edificis va ser aprovada al Ple del mes
d’octubre. En aquests moments, l’empresa
Servicios Especiales de Limpieza (SELSA)
és l’encarregada de la neteja d’edificis de
titularitat municipal com ara les escoles,
l’Ajuntament, el Centre Cultural i el Patronat d’Ocupació. Aquest servei passarà,
a principis d’any, a prestar-se des de Genera, mitjà propi Ripollet, S.L. La neteja
del poliesportiu és gestionada per una altra empresa, que també ofereix altres serveis en l’equipament però Castillejo veu
“lògic” que tots els edificis municipals els
porti Genera, ja que “són edificis municipals i tenim una empresa municipal que
fa la neteja d’aquests edificis”.

Catherine Calmet, responsable de projecte a Eau de Paris, i la regidora Pilar Castillejo,

nnnnnn
La municipalització
del servei de neteja
busca el benefici
social
nnnnnn
El primer pas serà la subrogació del personal, un total de 49 treballadors, pràcticament totes dones. Passaran automàticament a formar part de la plantilla de
l’entitat mercantil municipal de nova
creació com a personal laboral subrogat.
Com que per accedir a la funció pública
cal superar un concurs públic, en aquest
cas, aquest primer grup de netejadores no

a “Alternatives col·lectives a la gestió privada”, el 17 d’octubre, al Teatre Auditori

podran ser considerades funcionàries. Les
noves incorporacions, o aquells que desitgin regularitzar la seva situació, sí que
hauran de presentar-se a concurs públic.
La subrogació implica el manteniment
de les condicions laborals i el salari previs,
15.000 € anuals. S’ha revisat el salari de
dues treballadores a l’alça per tal de donar
compliment a l’acord aprovat al Ple per
garantir un salari mínim als treballadors
públics. La millora de les condicions laborals va ser una condició que els grups
municipals d’ERC i PSC van posar per
votar a favor de l’aprovació de Gestiona, mitjans propis Ripollet. El PDECAT,
precisament, hi va votar en contra per no
contemplar aquesta millora en la subrogació. Segons Castillejo, “són treballadors
d’una empresa municipal i es poden començar a negociar les condicions amb les

quals estan treballant amb nosaltres”.
Fins ara, l’Ajuntament pagava 1.108.886
€ a SELSA per aquest servei. Amb la
gestió directa, l’estalvi serà de 9.460 €.
“Econòmicament, no és que sigui molt
rendible. Pagues bàsicament nòmines i
aquestes són les mateixes. No hi ha un
gran estalvi”, comenta Castillejo. No s’ha
portat a debat la municipalització d’aquest
servei seguint criteris econòmics, assegura la regidora, sinó que s’ha buscat el benefici social. “Entenem que és un sector
laboralment amb poques garanties, sous
molt baixos, poca estabilitat, molt precari,
amb contractes temporals... Tenim la voluntat de millorar les condicions laborals
d’aquestes dones. Per què volem una gestió directa d’aquest servei? Perquè és un
sector precari i volem incidir en les seves
condicions”.
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La municipalització de l’aigua

Des de fa 50 anys, SOREA presta el servei d’abastament d’aigua
a Ripollet. El contracte inicial, de vuit anys, es va anar prorrogant de forma tàcita al llarg dels anys. El 1999, s’hauria d’haver
tret a concurs públic la gestió de l’aigua, ja que no eren factibles
més pròrrogues però, actualment, encara és SOREA qui presta
el servei.
El 2015, l’equip de govern va anunciar la seva voluntat de municipalitzar el servei de l’aigua, intenció que ja recollia al seu programa electoral. Aquest canvi de model no només és un canvi
de titularitat, sinó que es planteja com un canvi de concepció:
l’aigua com a bé comú indispensable i no com a mercaderia,
amb la qual no s’ha de fer negoci i necessita una gestió sostenible.
Segons el govern municipal, el cost del servei és un 20% més
car de mitjana amb la concessió privada. L’Associació Aigua és
vida situa en un 44% el cost associat a l’aigua que apareix a les
factures, mentre que l’altre 56% està relacionat amb beneficis
de l’empresa, pèrdues a la xarxa, pagaments a la Generalitat i
publicitat. A Ripollet, per exemple, el benefici empresarial de
SOREA és de 200.000 € anuals, la mateixa xifra que suposa la
pèrdua d’aigua, per la qual l’Agència Catalana de l’Aigua multa
a SOREA amb 13.366€ anuals.
El 2016, es va encarregar un projecte de viabilitat a Gestió Integral d’Aigües de Catalunya. Aquest estudi assegura que les
inversions de l’Ajuntament arribarien als 250.000 € anuals, les
quals revertirien directament en la millora del servei, ja que no es
contemplen beneficis econòmics. Segons Castillejo, “els diners
que surtin de l’aigua han de tornar a l’aigua, es poden reinvertir
en el sistema”: per exemple, per detectar fuites i reduir la pèrdua
d’aigua; canviar les canonades, un 40% de les quals encara són
de fibrociment; o crear un fons social per lluitar contra la pobresa energètica i garantir un mínim vital d’aigua de 20 litres per
persona i dia a càrrec de l’Ajuntament. SOREA ha de retornar
les instal·lacions en perfecte estat de funcionament i conservació. Segons Castillejo, es troben en bon estat i el govern local té
una “bona relació” amb la companyia. “La licitació, de moment,
sembla senzilla”, explica. El 2016, ja es va aprovar per unanimitat al Ple municipal una moció promoguda pels treballadors de
SOREA i CCOO per garantir l’estabilitat de la plantilla en cas
de municipalització. L’Ajuntament ha mantingut reunions amb
els treballadors, que no arriben a la desena a jornada completa,
i “veuen amb bons ulls” la subrogació. A més, Castillejo destaca
la seva importància en aquesta transició, ja que “són personal
qualificat i aportaran tot el coneixement”.

L’AFEGIT

Oriol Francesch

Entorna3, organitzadors del procés participatiu
—
Quines aportacions heu recollit?
S’han incorporat propostes concretes: qüestions mediambientals,
de tarifes, de justícia social, etc. Hi ha una certa sensibilitat amb
temes com regular les tarifes a consums i a necessitats, protegir aquells que més ho necessiten, evitar talls, diferències entre
democràcia i participació, etc. Comencem a tenir un bon gruix de
diferents qüestions que els veïns estan proposant per considerar en
el futur model de la gestió de l’aigua.
Hi ha dubtes entre la població?
Hi havia dubtes, però és normal. És una cosa nova. Portem
molts anys de gestió privada, en la qual hi ha opacitat i no hi
ha interacció, informació, implicació ni empoderament de la
ciutadania. És un procés de canvi que també requereix que tots
madurem, que tots plegats ens vulguem implicar, que entenguem
la importància de l’aigua des del dret humà i, per tant, de la
democràcia. És un procés de participació però, alhora, de transformació, d’empoderament de la ciutadania.
L’aigua com a bé comú i no com a mercaderia.
El canvi de titularitat és una oportunitat per fer un canvi de com
pensem l’aigua. És la nova cultura de l’aigua i és entendre, viure
i veure l’aigua des d’una perspectiva més holística, global i integradora. No s’ha d’entendre l’aigua com una simple mercaderia,
sinó entendre l’aigua com un bé que és comunitari, col·lectiu i
natural que té el seu cicle i les seves funcions vitals. En aquest
canvi de paradigma se situa aquesta nova forma de gestió de
l’aigua.
Quin paper juga la participació ciutadana?
Si canviem d’una entitat a una altra i no hi ha control, implicació, seguiment, transparència i democràcia darrera aquest model
de gestió, els canvis seran molt pocs. És bàsic que una necessitat i un bé com l’aigua estigui controlada per la ciutadania. És
important pensar, reflexionar i discutir com articulem aquesta
participació, aquest control i seguiment. Si no hi ha un control i
un protagonisme de la ciutadania en tot el procés i en la futura
gestió, es perdran gran part de les possibilitats d’aquest canvi.
També és un repte la participació posterior?
Hem de pensar com segueix aquesta participació més enllà
d’aquest procés participatiu. És molt important vestir eixos
transversals per tal que, l’endemà, els ripolletencs segueixin sent
els protagonistes del control de la gestió de l’aigua.

Xerrada “Som aigua: drets humans i béns comuns”,
el 10 d’octubre, al Casal d’Avis
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“No té sentit que
l’empresa sigui
pública si no podem
incorporar la
participació
ciutadana”
nnnnnn

Ruta veïnal “Ripollet: riu, rieres i entorn de ribera”, el 28 d’octubre

El procés participatiu de l’aigua

L’Ajuntament ha elaborat un avantprojecte de reglament del servei de l’aigua
amb l’objectiu d’adequar la regulació local
del servei d’abastament al nou marc legal.
Aquest document determina les relacions
entre l’Ajuntament prestador del servei i
els usuaris, fixa els drets i les obligacions
bàsiques de cadascuna de les parts, així
com tots aquells aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals propis
del servei públic. Aquest document, però,
només és una proposta sotmesa a consulta
pública a través d’un procés de participació de la ciutadania.
Sota el títol L’aigua, font de drets!, l’Ajuntament amb col·laboració de l’empresa Entorna3, va programar diverses activitats
durant el mes d’octubre per explicar als
veïns quins són els fonaments de la gestió
pública del servei, així com recollir propostes sorgides des de la ciutadania. Castillejo fa una valoració positiva d’aquestes
trobades informatives, però lamenta la
baixa participació dels veïns: “M’hauria agradat que haguessin estat molt més
obertes i que hagués pogut venir molta
més gent, però és un moment molt difícil en el que tots estem molt pendents del
que està passant com a país”.
El recull d’aportacions no només s’ha fet
de forma presencial a les trobades o al
punt informatiu instal·lat al mercat setmanal, sinó que s’ha obert un nou canal
de participació en línia. A través del web
participa.ripollet.cat, tots els veïns poden accedir a un formulari on es demana
l’opinió sobre punts claus de l’avantpro-

jecte del nou reglament. També es pot fer
arribar una proposta més concreta a través de l’adreça electrònica aiguapublica
@ripollet.cat. El termini de presentació
estarà obert fins al 23 de novembre i, a
finals de mes, es presentarà un recull de
totes les aportacions a tenir en compte en
la redacció final del reglament.
Al setembre, el Ple de l’Ajuntament, va
nomenar una comissió d’estudi tècnica i
política encarregada d’elaborar una memòria justificativa del canvi de gestió.
Aquesta està formada per regidors de les
diferents formacions polítiques amb representació al Ple, així com tècnics especialistes i una representant dels usuaris, la
presidenta de l’AV de Sant Andreu, Maite
Martín. La comissió ha de definir, entre
altres procediments, l’establiment del servei, l’abastiment d’aigua, el reglament
i l’estatut dels usuaris. Tot i que la data
marcada per a la seva finalització és desembre, Castillejo comenta que “l’objectiu no és tant que estigui fet com que tots
estem segurs que hem fet la millor feina
possible”.

Castillejo ha mostrat la seva voluntat que
aquesta participació ciutadana durant el
procés previ a la redacció del reglament
també estigui present en la gestió del
servei. “No té sentit que l’empresa sigui
pública si no podem incorporar la participació ciutadana”, comenta, i posa de
manifest la importància de la gestió comunitària i la creació futura d’un Consell Municipal de l’Aigua, per assegurar la
participació i el control ciutadà i vetllar
per la transparència del servei.
Sandra Rivera
Intus
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LA CASA
GRAN
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Ple marcat per la convulsió
política catalana
El Ple Municipal d’octubre va aprovar quatre mocions relacionades amb
el procés, el debat de les quals va ocupar gran part de la sessió. En primer
lloc, el PSC va presentar-ne una per a favor de model educatiu català. Va
ser aprovada amb el suport totes les forces, a excepció de Cs i el PP, que
van votar-hi en contra. Seguidament, ERC va portar a debat la petició de
llibertat per a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que va ser aprovada amb el
vot a favor de Decidim, ERC, PDECAT i la regidora no adscrita, Mónica
Laborda. Van estar en contra PSC, Cs i PP. Seguidament, ERC també
va defensar la moció de condemna a l’actuació policial de l’Estat l’1-O,
aprovada també amb la mateixa votació, excepte el PSC que en aquest cas
sí que hi va donar suport.
Davant el moment de convulsió política, es va incorporar d’urgència la
moció de rebuig a la suspensió d’autonomia i l’aplicació del 155. El text
sorgeix de l’Associació Catalana de Municipis i va ser presentada per
Decidim, PDECAT, ERC i Mònica Laborda. El PP, que reiterava que
totes les mocions presentades en relació al procés robaven temps als temes
municipals, va votar en contra i va defensar l’aplicació de l’article 155.
Ciutadans i PSC també van votar-hi en contra.
D’altra banda, també es va aprovar per urgència una moció conjunta per
instar a la Generalitat a tirar endavant la residència per a la gent gran i
dotar amb 17.000 € un procés participatiu. Van votar tots a favor menys el
PP, que s’hi va abstenir. I per últim, es va aprovar la moció de Laborda per
a la retirada de les correccions de la Llei de renda garantida de ciutadania.
Va obtenir el suport de Decidim, PSC i Cs. S’hi van abstenir PP, ERC i
PDECAT.

Lurdes Serra (ERC) defensant la moció per a la llibertat dels Jordis

EN
UN COP
D’ULL
nnnnnnn

Altres acords plenaris

El Ple va aprovar canvis en la representació als òrgans supramunicipals, per substituir les vacants dels regidors socialistes
Juan Parralejo i Rosa M. Martín. També
es van autoritzar vàries modificacions de
partides de diferents sobrants per destinar-les principalment a millores en la via
pública, un pla d’ordenació dels recursos humans i un estudi de la residència,
entre altres.
També cal destacar l’aprovació de la revisió de preus del contracte de serveis de
neteja d’edificis municipals en el període
entre febrer del 2017 i gener de l’any
vinent, quan està previst que s’iniciï la
municipalització d’aquest servei. Van
estar tots a favor, menys Ciutadans, que
s’hi va abstenir.

nnnnnnn

Barris amb cor torna a Can Mas

Tindrà lloc el 4 de novembre, a les
11.30 h, al Centre Cívic, del parc del
Primer de Maig. En aquesta ocasió es
retornaran les aportacions de la primera,
celebrada al juny. Es tracta d’un programa de la Regidoria de Participació, que
també inclou actuacions en mobilitat
i via pública tractades a les assemblees
de barri, així com recursos destinats a
l’acció comunitària, per portar l’activitat cultural, esportiva i social a tots els
barris del municipi.

nnnnnnn

Pressupostos participatius 2018

Un total de 14 grups d’ESO de centres
públics i concertats de Ripollet participaran novament fent propostes d’inversions als pressupostos participatius de
l’any vinent. La dotació tornarà a ser de
300.000 €. Com a novetats, enguany es
farà un projecte per classe, s’incorpora
Fedac i s’allarga el termini fins al gener.
A més, a partir de l’experiència de l’any
passat, la selecció dels guanyadors serà
més oberta i participativa.
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Opinió
Divisió per la llengua a les escoles
de Ripollet?

Una de les darreres atzagaiades sobre Catalunya del govern espanyol, i de tota la caverna mediàtica propera, és que les escoles
catalanes adoctrinen els infants, evidentment
(per ells) en el separatisme. Cal recordar que
els continguts que s’imparteixen a les escoles
estan aprovats pel Ministeri d’Educació de
Madrid. Llavors el problema és la llengua,
és la immersió lingüística que des de fa dècades es practica a les escoles de Catalunya.
Potser cal recordar que el model d’immersió
lingüística ha estat avalat pel que fa a els seus
resultats per múltiples avaluacions nacionals
i internacionals. El coneixement del castellà
no se’n ressent, segons les proves aplicades
als alumnes de diferents nivells de l’ensenyament obligatori. Tot i així, insisteixen que
la immersió lingüística és un problema per
a la “unidad nacional” i que bona part de les
reivindicacions que es viuen avui a Catalunya es deuen al suposat adoctrinament dels
infants a causa de la immersió.
Imaginem que la tesi que la immersió adoctrina infants triomfa i a Ripollet haguem de
tenir escoles per a catalanoparlants i altres per
a castellanoparlants... en el millor dels casos.
El seu model, ens temem però, que vulgui
imposar totes les escoles en castellà, com en el
franquisme. Aquest model podria suposar el
començament d’una divisió social a Ripollet:
els infants catalanoparlants no s’entendrien
amb els castellanoparlants i això comportaria
un greu entrebanc per la convivència de la
qual la nostra ciutat n’és un exemple. A nivell de país, podria acabar suposant que part
dels nostres infants no es poguessin entendre
amb els del Pallars pel seu desconeixement
del català. I és que la immersió lingüística ha
estat i és un instrument de cohesió i integració socials al nostre país i a Ripollet.
L’afirmació que les escoles catalanes adoctrinen els seus alumnes és un disbarat de tal
magnitud que indigna tots els professionals
de l’ensenyament i escandalitza la societat i
la comunitat educativa. Demanem els partits espanyolistes que, si us plau, no toqueu
l’escola, no toqueu els infants, no separeu
comunitats, no menys tingueu la feina ben
feta a favor de la convivència, durant dècades, per tants i tants professionals, malgrat les
retallades dels governs.

Dies tristos per a Catalunya

Divendres, 27 d’octubre de 2017, una jornada trista per a Catalunya. Diputats del Parlament de Catalunya de Junts pel Sí i la CUP,
que representen una minoria social nombrosa, però minoria al cap i a la fi, han declarat
de forma unilateral, il·legal i antidemocràtica
la República catalana.
És un greu error i una irresponsabilitat
enorme. Posa en risc les nostres institucions
d’autogovern, el progrés econòmic i la convivència a Catalunya. Les tres coses de forma
simultània.
Com havíem advertit des de fa temps, situar
les institucions catalanes fora de la legalitat
havia de tenir greus conseqüències. Hem
treballat de valent per evitar-ho des del Partit Socialista de Catalunya. Però malauradament no ens n’hem sortit.
Per això ha resultat inevitable que el Senat
hagi autoritzat el Govern d’Espanya, en
aplicació de l’article 155 de la Constitució,
a emprendre les actuacions necessàries per
restituir la vigència de l’Estatut de Catalunya i de la mateixa Constitució espanyola,
garantir la seguretat jurídica i recuperar al
més aviat possible el normal funcionament
de les institucions d’autogovern. Els socialistes vàrem reivindicar la ràpida convocatòria
d’unes eleccions al Parlament de Catalunya
que obrin una nova etapa política en el nostre país. I ja les tenim convocades pel dia 21
de desembre.
Com a socialistes seguirem explicant el nostre projecte d’una Catalunya diferent; una
Espanya federal, capaç de reconèixer plenament el seu caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüe. Els socialistes hem contribuït a bastir la Catalunya que el 27 d’octubre,
alguns han posat en risc. Hem après de la
importància dels valors que compartim, que
expliquen la força de les nostres conviccions
i la nostra capacitat col·lectiva de fer front a
les dificultats.
Des del PSC de Ripollet estem convençuts
que, un cop més, en un moment greu per
Catalunya, sabrem estar a l’altura de les circumstàncies. Hem de tenir confiança en el
nostre país i la seva gent, fermesa en la defensa del projecte socialista. Entre tots treballarem per la ràpida recuperació de la normalitat de les nostres institucions d’autogovern.
Avui, més que mai, per Catalunya, la democràcia i el socialisme!
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El golpe en Cataluña y la fuga
de los bancos

La inestabilidad política genera, casi siempre,
inestabilidad financiera. Ya en vísperas de las
últimas elecciones autonómicas algunos analistas advertían de que una hipotética independencia de Cataluña provocaría una crisis
financiera por el inevitable pánico que se
derivaría de la salida de la Unión Europea.
Entonces, afortunadamente, no ocurrió, precisamente porque la mayoría de los catalanes
votaron a candidaturas no separatistas. En
estos días, sin embargo, se ha producido un
golpe a la democracia en Cataluña que terminará en una hipotética declaración unilateral
de independencia, objetivo desde el principio de Puigdemont y Junqueras. Muchos
depositantes, fuera y dentro de Cataluña, temen que sus ahorros ya no estén seguros en
entidades domiciliadas en Cataluña. De materializarse la secesión y la salida de Cataluña
de la Unión Europea, las entidades catalanas
no podrían acceder a la financiación del Banco Central Europeo. Por esa razón, y porque
no habría garantía del Estado sobre los ahorros (actualmente 100.000 € por depositante),
muchos han considerado que sus ahorros no
están seguros en Cataluña. En esas circunstancias no es de extrañar que se hayan producido retiradas de depósitos en los bancos
catalanes y que grandes entidades financieras
hayan acordado el traslado del domicilio social fuera de Cataluña. La política del Govern separatista está dejando Cataluña como
un solar, empobreciendo gravísimamente a
los catalanes y pasándonos factura a todos. La
econocía se basa en la seguridad jurídica, y
no hay nada que genere más inseguridad que
la violación flagrante no solo de la Constitución, sino también de las propias normas
catalanas. Puigdemont pretende proclamar la
independencia prescindiendo no solo de la
mayoría de los catalanes que no fueron a votar su consulta ilegal. Su locura está llevando
a una fuga de capitales que puede llegar a tener consecuencias catastróficas. El Gobierno
debe aplicar los mecanismos constitucionales
para hacer cumplir a la Generalitat sus obligaciones a través del artículo 155 y devolver
la palabra a los catalanes mediante unas elecciones autonómicas anticipadas. Un nuevo
govern democrático, legal y sensato también
puede recuperar la economía. Vamos a ello.
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Ripollet empeora mientras
el alcalde se va como
conferenciante de la CUP a Madrid

Parece una broma de mal gusto. Pero es la
realidad. Al desasosiego y lógica preocupación de todos los catalanes por nuestro futuro, los vecinos de Ripollet sumamos una
larga lista de graves problemas pendientes.
Años de reivindicaciones y mandatos aprobados del Parlament no han conseguido que
la Generalitat cumpla con los vecinos de Ripollet.
La Generalitat tiene la competencia y los
recursos, pero no la voluntad, para evitar
que el río nos dé un trágico susto de nuevo.
También merecemos mejoras en la sanidad
que también es competencia autonómica.
Los alumnos de Ripollet que van a encontrar
masificación sufrirán la falta de soluciones
también de la Generalitat. Con la autopista
a 3 metros de vecinos nuestros, ningún Govern ha solucionado el punto de grave contaminación que tenemos aquí con la C-58.
El gobierno de la CUP en la Generalitat y en
Ripollet ha empeorado el panorama.
El equipamiento para nuestros mayores es
una excusa para gastar dinero municipal en
más propaganda tapando una vez más el desinterés e incumplimiento de la Generalitat.
También se gasta dinero y enormes recursos
municipales en convertir el Ayuntamiento
en empresario de servicios para complicar
y encarecer en un futuro cercano la gestión
municipal.
Cualquiera con responsabilidad, ante este
panorama, dedicaría el máximo esfuerzo en
aportar alguna mejora a la situación particularmente mala en Ripollet. Por desgracia
no es el caso. El Alcalde ha demostrado tener
tiempo para ir a manifestarse a Cerdanyola
cuando tienen problemas políticos, también
ir a Barcelona para representarnos a todos en
actos secesionistas. Por si no fuera suficiente, ahora se va también en Madrid a explicar
en el barrio de Carabanchel las bondades del
gobierno de la CUP. Desde el PP de Ripollet sólo podemos recordarle el daño que su
partido ha hecho a Catalunya y las oportunidades que pierde la población, mayoritariamente no independentista, de Ripollet con
su máximo representante ocupado en las necesidades de imagen del radicalismo.

Ara, República a Ripollet!

Des del nostre grup d’Esquerra Republicana
de Ripollet volem mostrar, una vegada més,
el nostre compromís amb la construcció
d’una República més democràtica, econòmicament pròspera, sostenible i socialment
justa.
Durant tots els anys de la nostra història com
a partit hem batallat i hem defensat aquesta idea la qual sempre ha estat ridiculitzada,
menyspreada i, fins i tot, titllada d’utòpica.
Però, ara, en aquests moments de la història,
estem vivint un procés esperançador que ha
anat més enllà de les idees que moltes i molts
havíem defensat durant tot aquest temps.
Aquesta transversalitat en què la idea de la
independència ha estat present a la nostra societat, ha trencat amb tots els esquemes possibles i ha fet que Catalunya esdevingui ja tot
un referent de revolució democràtica i social.
Som moltes les persones que s’han sumat al
projecte, però també n’hi ha que es sumaran
ben aviat; som en un moment decisiu on cal
participar i formar part d’aquesta construcció
col·lectiva. Forgem un futur millor pels que
vindran i ho fem amb la fermesa que sempre
ens ha caracteritzat. Així i tot, malgrat la duresa que hem patit en les darreres setmanes i
que sembla que podrem arribar a patir en els
pròxims dies, cal que ens mantinguem tranquils i serens, i que el nostre tarannà cívic i
pacífic continuï.
El procés constituent que encetem parteix de
la base que som una societat plural; per tant,
és evident que la varietat de models, projectes i idees seran moltes, la qual cosa ajudarà a
enriquir el debat ciutadà sobre la construcció
social del país. Cal tenir present que tothom
està cridat a participar-hi, ningú està exclòs.
Tenim el deure i el dret de fer-ho possible.
Ara, per tal d’iniciar aquest procés col·lectiu,
és el moment de proclamar la República!
SOM-HI.

La municipalització dels serveis
municipals

Hem de començar aquest escrit, i no ens
pesa reconèixer-ho, dient que l’actual govern municipal en aquest punt compleix
amb el seu programa. Dit això també hem de
dir ben clar que ens sap greu que ens hagin
estat enganyant durant tant de temps. Tots
els anys que han estat dient que el cost seria més baix i la qualitat més bona. Doncs bé
ara (quan portem dos anys de legislatura) ja
hem municipalitzat el servei de neteja d’edificis municipals. No ens despistem ningú,
només edificis, res de carrers. I la realitat ha
estat que de moment més econòmic no ens
surt. La qualitat del servei ja la veurem amb
el temps. Esperem que com a mínim aquesta no empitjori. Per altra banda després de
dos anys treballant el tema, ara s’ha creat per
complir la normativa vigent, una comissió
local polític-administrativa per a fer l’expedient d’anàlisis de la gestió de l’aigua. Sembla
que aquesta apunta cap a la mateixa direcció,
s’ha de fer com sigui encara que els números
puguin demostrar el contrari. Ens agradaria
que el govern municipal s’hagués pres amb
tanta voluntat altres punts del seu programa,
i sobretot ens agradaria que analitzéssim amb
més cura els números. Pot ser que haguessin
complert amb el tema Ecoparc i el seu tancament, o amb el tema transport amb serveis
gratuïts, o en la millora de les nostres instal·
lacions. Des del nostre Grup continuarem
treballant per a vetllar per uns serveis municipals de qualitat.

Publicitat institucional
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25 de novembre
2017
De 23 a 06 h
Part de la recaptació es destinarà a la fundació Educo
Organitzen:

Amb la col·laboració de:
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Joan Serrano: “Quan un
arriba a recollir el premi
i tot Espanya parla d’Acció
Fotogràfica és un orgull”
Acció Fotogràfica Ripollet ha recollit recentment la medalla d’argent com a
subcampiona de la Lliga Espanyola de Fotografia, que organitza la Confederació
Espanyola de Fotografia (CEF). Joan Serrano és el president d’aquesta associació
de fotografia ripolletenca, que es va crear el 2009 “amb el treball d’un grup de
persones aficionades a la fotografia i amb l’objectiu de poder divulgar aquesta
afició a Ripollet i crear un arxiu fotogràfic a disposició del poble”.

nnnnnn
“Si hem arribat a on
hem arribat amb el
club és perquè hi ha
grans fotògrafs”
nnnnnn

Què suposa per a vosaltres aquest
reconeixement com a subcampions
d’aquesta lliga de fotografia?
Per qui està en el món de la fotografia i
participa en concursos comarcals, nacionals i internacionals, és una fita gran.
Hem tingut el gran honor de representar a Acció Fotogràfica a Ceuta, recollint aquest premi. No deixa de ser el
fruit de tota la feina, dedicació i esforç
que fan els nostres socis. S’ha aconseguit
gràcies a la tasca que fan els socis treballant durant vuit mesos. Quan s’assoleix
una fita tan important en l’àmbit nacional és que darrere alguna cosa hi ha.
Com a representant d’Acció Fotogràfica em sento orgullós dels meus socis,
dels companys i de la Junta Directiva.
Quan un arriba a recollir el premi i tot
Espanya parla d’Acció Fotogràfica és un
orgull.
Vau recollir la medalla d’argent a Ceuta, al Teatre Auditori Revellín. Us va
tocar anar una mica lluny.
Jo i la meva senyora vam anar-hi com
a representants del club. Va ser un dia
molt especial perquè parlaven del nostre
club a tota Espanya. Hi ha molta feina
darrere. Tant de bo tornéssim a conquerir més títols perquè vol dir que el
club funciona.
Esperàveu aquesta distinció?
A la primera edició vam quedar quarts,
ara segons. Treballem per això. La lliga
ha estat molt competitiva.

Vau ser els segons classificats, amb
543 punts. Com s’aconsegueixen
aquests punts?
Cada mes els socis participen en aquesta lliga i el jurat valora. Els tres millors
de cada club puntuen individualment,
però també sumen pel club. I el club
també suma per a la federació a la qual
pertany.
Vau començar el 2009 i heu rebut moltes distincions.
És fruit de la tasca que fem. No deixem
de fer tallers, cursos de formació, tallers
d’especialització, exposicions i lligues
socials. Això fa que la gent participi i
que cada vegada faci millors fotografies, la qual cosa repercuteix en el club.
Si hem arribat a on hem arribat amb
el club és perquè hi ha grans fotògrafs.
Els fem participar i els ajudem perquè
evolucionin. Si ells evolucionen, també
fan evolucionar el club.
El 5 de novembre celebreu el Dia del
Soci.
Aquest any, amb més motiu que mai.
Celebrar una conquesta nacional ens fa
agafar més ganes. Ara ens falta algun
premi en l’àmbit internacional. Ja estem
preparant la Copa del Món de Clubs. La
qüestió és tenir metes i tenir una colla
de socis que s’ho passen bé fent fotos.
Reme Herrera/				
Mireia Folguera
Ripollet ràdio/Intus
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punt
i apart
Fent memòria de l’1 d’octubre
La Biblioteca i l’Arxiu Municipal han fet
una crida per recollir fotografies, vídeos, cartells i documents relacionats amb
el referèndum sobre la independència
de Catalunya a Ripollet. Han de ser del
període posterior al 20 de setembre, de
bona qualitat, ser-ne l’autor i estar contextualitzats. La iniciativa, promoguda
per l’Associació d’Arxivers de Catalunya
i la Conselleria de Cultura, pretén deixar
testimoni del referèndum de l’1-O.
Es busquen imatges del ressò del referèndum, que les darreres setmanes s’ha fet
veure i sentir en concentracions, casserolades, actes de les entitats i partits de la
Taula pel Sí, mítings com els d’ERC amb
Junqueras i Rufián i el del COP-Compromís amb Sánchez Gordillo. També
interessen retrats de la jornada electoral,
així com de les protestes dels dies posteriors: el 2 d’octubre contra l’actuació
policial de l’Estat durant els comicis, el 3
d’octubre vaga general –que va culminar
amb una impactant tallada de l’autopista–, el 7 d’octubre Marxa blanca a favor
del diàleg, el 17 d’octubre a favor de la
llibertat dels líders de l’ANC i Òmnium
empresonats i el 25 d’octubre en defensa
del model educatiu català.
A Ripollet, les mobilitzacions han estat
impulsades pels partits independentistes
locals, que van signar el Pacte local pel
referèndum i constituïts en Taula pel Sí,
de la mà de l’ANC i les darreres setmanes
s’ha creat el Comitè de Defensa del Referèndum (CDR) de Ripollet.

Resultats de l’1-O

Va participar el 26% (6.931 persones). Va
votar Sí el 83,39% (5.780), No el 13,2%
(2.916), en blanc el 2,29% (159) i l’1,1%
de vots van ser nuls.

1-O Referèndum (Centre Cívic del Pont Vell)

2-O Protesta per l’actuació policial de l’Estat

3-O Vaga general (tall de l’autopista C-58)

7-O Marxa Blanca sense banderes

17-O Concentració per la llibertat dels Jordis
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més
ciutat

La UCR farà Black Week
Del 20 al 26 de novembre, la Unió de Comerciants de Ripollet organitzarà la Black Week de la localitat, seguint l’esclat
que ha anat agafant el Black Friday arreu del món. A Ripollet
la UCR vol fer un pas més enllà, estenent les promocions i
descomptes a tota una setmana. La Unió de Comerciants farà
una difusió intensiva de la campanya i els seus participants a
través de les xarxes socials els dies previs a la seva celebració.
Se’ls pot trobar amb l’etiqueta @ucripollet. A més, els comerços que s’hi sumin estaran identificats amb l’adhesiu de la
Black Week 2017.

nnnnnnn

La Nit de tapes i del
comerç se superen

nnnnnnn

Nous tallers de
l’Associació d’Aturats
Ripollet-Cerdanyola
Aquest mes de novembre tornen els tallers dels aturats, organitzats per l’Associació d’Aturats RipolletCerdanyola i amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Ripollet. Les inscripcions als tallers es poden
realitzar durant el mes d’octubre. Es pot trucar al
695 347 512 o enviar un correu electrònic a asderipollet@gmail.com.
Tallers de cuina i de costura, nous tallers de l’Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola -Imatge
1- Es tracta d’un taller de cuina, que es realitzarà els
dimarts de 10 h a 13 h i els dijous de 15 h a 18 h, i
d’un taller de costura, que es farà els dimarts de 10
h a 13 h i els dijous de 16. 30 h a 19.30 h. Els tallers
tindran lloc al Patronat Municipal d’Ocupació i tenen un preu de 10 €/trimestre pels aturats i de 15 €/
trimestre pels no aturats.

La 3a Nit de Tapes i la Nit del Comerç van tornar a ser un
gran èxit de participació ciutadana. L’activitat econòmica i
el bon menjar van fer de la nit una vetllada on no va faltar
la diversió ni l’assistència de la ciutadania. Gairebé 4.000
ripolletencs van passar-se pel Mercat Municipal per degustar
les tapes que oferien les diferents parades, segons dades del
comptador que hi havia instal·lat a l’entrada.
La Nit de Tapes i la Nit del Comerç es tracta d’una activitat
conjunta organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Ripollet. Des del consistori, s’ha treballat aquest any “perquè els establiments de l’àrea d’influència
s’hi apuntessin i obrissin durant la vetllada, amb l’objectiu de
crear sinergies i dinamitzar el comerç de la ciutat”. En aquesta
primera edició de botigues obertes durant la Nit del Comerç
s’hi han adherit un total de 25 activitats econòmiques.
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L’AECC recapta 878 € per
lluitar contra el càncer de
mama
La junta local de l’AECC, amb motiu del Dia Mundial contra
el Càncer de Mama, va instal·lar una paradeta el dissabte 21
al matí, a la plaça de Pere Quart, per recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia. Van aconseguir un total de 878
€, gràcies a la venda de polseres solidàries, ulleres de color
rosa i aportacions directes d’alguns veïns de Ripollet. Segons
l’AECC Ripollet, la jornada de recaptació “va ser un èxit”,
ja que es van vendre totes les ulleres i polseres que tenien
disponibles.

nnnnnnn

nnnnnnn

L’Associació de Fibromiàlgia
a Ripollet compta amb
nous projectes per aquesta
temporada
L’Associació de Fibromiàlgia va començar el passat mes
d’octubre els seus cursos i tallers pensats i adaptats per a les
persones que pateixen de fibromiàlgia o de la síndrome de fatiga crònica. Es realitzen activitats adaptades, com per exemple, Chi-kung, relaxació, aiguagim, ball al seu ritme i tallers.
L’associació és oberta a tothom i s’hi pot anar tant sol com
amb la companyia de la família o amics. Per conèixer els nous
projectes que té l’associació pel període que va des d’octubre
a juny, qui estigui interessat wpot dirigir-se a l’associació els
primers i tercers dimecres de cada mes, al Centre Cultural.
Hi són de 17.30 h a 19 h. També es pot contactar amb ells a
través del correu electrònic ripolletfibro@hotmail.com o bé
trucant al 620 382 450.

Les entitats posen
en valor el seu treball
amb motiu del Dia de
la Gent Gran
Diverses entitats locals que treballen amb persones
grans van commemorar, el passat 22 d’octubre, el
Dia de la Gent Gran al Centre Cultural. L’acte,
de caire cultural, va convertir-se en una mostra de
la feina que fan les entitats i del que les persones
grans són capaces de fer. L’activitat, organitzada per
l’Ajuntament, havia de celebrar-se el passat 30 de
setembre, però va ser ajornada per la pluja. Entre el
centenar de presents, hi va ser la regidora de Serveis
Socials, Reyes Muñoz, i tècnics del Departament.
L’acte va comptar amb la participació de l’Associació de Jubilats i pensionistes de Ripollet, amb un recital poètic; l’Associació Cultural i de persones adultes Jaume Tuset, amb lectures i poesies; el Centre
Ocupacional Aspasur de la Fundació Catalònia, que
va presentar un vídeo i va proposar la creació d’un
mural conjunt, i el Centre de Dia de Can Vargas,
que també va projectar un vídeo. Tot plegat, amb
l’acompanyament musical de l’Escola de Música.
El mural pintat es pot veure al Casal d’Avis.
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De Síria a Ripollet

nnnnnnn

Millores als locals d’assaig
L’Ajuntament ha finalitzat les obres de millora dels locals d’assaig municipals, situats a l’avinguda del riu Ripoll, al costat
del magatzem de la Brigada Municipal. Han consistit en una
nova insonorització de dues de les set sales i en la instal·lació
d’un nou sistema d’accés. Les millores han costat 51.000 €.
L’objectiu dels locals d’assaig, gestionats en conveni amb
Kanyapollet, és promocionar les arts musicals i les formacions
musicals locals. Estan a disposició de totes aquelles persones
interessades en el seu ús. Tenen un preu de 21,50 € mensuals
i diferents descomptes. Per fer la sol·licitud, cal adreçar-se a la
Regidoria de Joventut, situada a rambla de Sant Jordi, 2.

nnnnnnn

Concert dels 140 anys
La Societat Coral “El Vallès” va realitzar el diumenge, 22 d’octubre, un concert teatralitzat sobre els 140 anys de la història de
l’entitat. L’acte, realitzat al Teatre Auditori del Mercat Vell, va
comptar amb la participació de totes les seves seccions i cantaires i les col·laboracions d’Amics del Teatre i Gegants de Ripollet. Al llarg de dues hores, es van repassar els moments clau de
la vida de l’entitat, els seus principals promotors, es va cantar un
ampli repertori de peces i es van fer diferents reconeixements.
A la cloenda, van intervenir el regidor de Cultura, Oriol Mor;
representants de la Federació de Cors Clavé i el conseller de
Cultura de la Generalitat, Luís Puig, els quals van coincidir a
lloar la trajectòria i el molt bon moment de l’entitat.

Els mitjans de comunicació locals van tenir recentment una trobada amb la família Khater, originària
de Síria, la qual va arribar a Ripollet formant part
del Programa d’Acollida del Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social el passat 15 de juliol. Abans d’arribar a Ripollet, el seu viatge va ser llarg i no mancat
de dificultats. La família Khater, provinent d’Alep,
va marxar caminant fins a Turquia, fugint de les
bombes que queien sobre la seva ciutat. De Turquia
van passar al camp de refugiats d’Idomeni (Grècia). Finalment, allà van fer la seva sol·licitud a les
organitzacions internacionals dels destins d’acollida
on voldrien anar. Van fer una llista de vuit països. El
pare de la família, a causa de l’explosió d’una bomba,
necessitava ser operat del braç perquè li extraguessin
un ferro que hi tenia. De moment, però, encara està
pendent de visitar-se amb el traumatòleg, el pròxim mes de març. Un cop els van acceptar la seva
sol·licitud, ja que entrava dins la categoria de casos
especials; la família Khater va viatjar fins a Madrid.
Allà els van destinar a Berga, on van viure durant sis
mesos, en una habitació d’un alberg. L’estada a Berga formava part de la 1a fase de l’acollida a persones
refugiades. Actualment, estan dins la segona fase, en
la qual estan vivint a Ripollet, en un petit pis i amb
una ajuda pública de necessitats bàsiques de 557 €
per tres membres (la família es compon de la mare,
el pare i el fill de 3 anys i mig).
La Plataforma de Suport a les Persones Refugiades
de Ripollet és qui dóna suport a aquesta família
acollida a Ripollet i actualment lluiten per “rebaixar
els costs dels subministraments de l’habitatge”. En
definitiva, la Plataforma treballa per millorar les condicions de vida de les persones refugiades, en aquest
cas, a Ripollet. Des de la plataforma, també creuen
que seria bo que es fes un Pla d’acollida al municipi
Creu Roja és l’organització que fa el seguiment a
la família Khater i davant la qual han de justificar el
100% de les despeses que tenen. Per la família no
és fàcil el dia a dia, ja que estan limitats. “A Síria hi
queien bombes i no era segur. Però aquí també és
dur perquè no tenim feina ni prou diners”, explicava Huda, la mare de la família. Avui dia, Huda està
aprenent català i castellà a l’Escola d’Adults, ja que
una de les barreres amb què es troba per buscar feina
és la de l’idioma. “Quan trobem feina, tot canviarà,
perquè ara sota el programa de la Creu Roja encara
és tot molt complicat”, s’expressava Huda.
Mireia Folguera
Intus
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S’inaugura el novè curs
de l’Aula d’Extensió
Universitària
El Teatre Auditori va ser l’escenari triat per a la
inauguració del nou curs de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Ripollet. El doctor
en filologia catalana i professor agregat de la UOC
Roger Canadell va ser el responsable d’impartir la
primera conferència, al voltant de l’obra de Josep
Anselm Clavé.
“Cada cop que hi veniu, us esteu enriquint culturalment i esteu fent el país més culte”, afirmava el
seu president, Julià López. Les sessions de l’Aula
tenen lloc cada dues setmanes i es fan els dimarts a
les 18 h a la Sala d’Actes del Centre Cultural. El mes
de novembre serà el torn de les sessions “L’arqueologia catalana vista per un arquitecte: Josep Puig i
Cadafalch” i de “Literatura nord-americana”. Totes
aquelles persones interessades a assistir-hi poden
posar-se en contacte amb l’entitat per formar part de
les llistes d’espera.
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Pepa Plana i el Cor Vivaldi,
entre els protagonistes de
l’inici de la temporada de
l’AETMV
L’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell
(AETMV) va presentar la programació del primer
trimestre de la temporada 2017/18 davant un centenar
de socis al Teatre Auditori. El president de l’associació, Joan-Ramon Gordo, en una entrevista a l’Info, va
voler destacar la qualitat i l’equilibri de la programació d’aquests primers tres mesos de la 24a temporada,
“perquè sempre intentem que totes les arts escèniques
tinguin presència”.
El 3 de novembre, el duo musical Maria Arnal i Marcel
Bagès presentaran el seu debut discogràfic “45 cerebros y
un corazón”, guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona de Música. La companyia Pepa Plana i el seu espectacle “Paradís pintat” arribarà al Teatre Auditori el 17 de
novembre. El mes de desembre ens esperen “Els Pastorets” del Cor Vivaldi, el dia 1, i “Celestina, la tragicomedia” de la companyia sevillana Atalaya, el dia 15.

nnnnnnn

El passaport “Petit Ripollet”
arriba a les escoles
nnnnnnn

Representants
ripolletencs participen
en el Worldskills 2017
a Abu Dhabi
Es tracta dels alumnes de l’Institut Palau Ausit
Carlos Grillo i Eric Llansa, els quals van viatjar
a Abu Dhabi el passat mes d’octubre per competir en aquest mundial de formació professional, en la modalitat de mecatrònica. Grillo i
Llansa havien quedat campions d’Espanya en
el Spainskills 2017, celebrat al mes de març, la
qual cosa va comportar la seva classificació pel
mundial celebrat recentment a Abu Dhabi.

El passaport acompanyarà les famílies
durant tot el curs i, cada cop que participin en una de les activitats culturals
del municipi, se’ls segellarà la seva
participació. Quan tinguin deu caselles marcades, els participants gaudiran
d’una sorpresa. Es tracta d’una acció
adreçada als infants d’entre 3 i 12 anys i
a les famílies per tal d’apropar la cultura
i els equipaments culturals de Ripollet.
El Teatre Auditori del Mercat Vell, el
CIP Molí d’en Rata, la Biblioteca i el
Centre Cultural són els quatre equipaments de la ciutat que s’han unit en
aquesta iniciativa. L’oferta cultural i
familiar reuneix els espectacles del Petit
Mercat Vell; els tallers de patrimoni
i història del CIP Molí d’en Rata; les
activitats de foment de la lectura que
organitza la Biblioteca, com l’Hora del
Conte, i tallers de ioga i cuina al Centre
Cultural.
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l’Agenda

novembre 2017

Dijous 2

Dissabte 4

Diumenge 5

CLUB DE CÒMIC INFANTIL
“DR. SLUMP, D’AKIRA TORIYAMA”

ENCANTS DELS ATURATS

FESTA DEL SOCI D’ACCIÓ
FOTOGRÀFICA RIPOLLET

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

2a TROBADA DE BARRIS

A les 11.30 h, al Centre Cívic de Can Mas,
al parc del Primer de Maig

Dins el programa Barris al cor
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

MÚSICA: MARIA ARNAL
I MARCEL BAGÈS
A les 21 h, al Teatre Auditori

Autèntica revelació en el panorama
musical, el duet format per Maria Arnal i
Marcel Bagés presenten a Ripollet el seu
àlbum de debut, “45 cerebros y 1 corazón”.
Amb ell han obtingut nombrosos premis i
reconeixements. La vocalista de Badalona
i el guitarrista de Flix continuen la cadena
de transmissió de la música popular de la
millor manera possible: tot creant cançons
pròpies que s’incorporen al seu projecte
de rescat de gravacions de camp, arxius
digitalitzats i fonoteques de la península
Ibèrica. Amb un estil clar, senzill i directe,
una veu i una guitarra són suficients
per aconseguir una connexió total amb
el públic. Preu: 16 €. Més informació i
entrades a www.espectadorsripollet.cat.
Ho organitza: AETMV

De 9 a 10.30 h, esmorzar amb socis i
amics. D’11 a 13 h, fotografia de models
de Steampunk. A les 14 h, dinar de
germanor (20 € per persona). Reserves a
tresoreriaafr@gmail.com.
Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

ACTIVITAT DEL CLUB DE
JUBILATS I PENSIONISTES

De 10 a 13 h, davant del Centre Cultural

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 i té una
força extraordinària. A càrrec d’Elisabet
Vázquez. Per a infants de 8 a 12 anys.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 3

A partir de les 9 h, al pati del Centre
Cultural

LABORATORI DE LECTURA:
“CELEBREM ELS 30 ANYS
DE WALLY!”

A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

En Wally, el personatge de llibres més
buscat de tots els temps celebra 30 anys.
La Biblioteca ho celebrarà donant-lo a
conèixer una mica més. Per a infants a
partir de 4 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: “ALÍCIA AL PAÍS
DE LES MERAVELLES”
A les 18 h, al Teatre Auditori

Adaptació de Jordi Rodríguez basada en
el llibre de Lewis Carroll. Dirigida per
Mónica López. Més de 60 actors i actrius
del Quadre Escènic d’Amics del Teatre
(Infantil i Sènior) dalt d’escena. Amb
música original i molt d’humor.
Més informació i venda d’entrades al web
amicsdelteatre.cat. Preu entrada general: 10
€. Menors de 18 anys: 5 €.
Ho organitza: Amics del Teatre

SOPAR D’ALFORJA

A les 21 h, a la seu del Centro Aragonés
(c. Nou, 22)

Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

Acte de trobada de socis i per donar a
conèixer les pròximes activitats del Club de
Jubilats i Pensionistes. Amb la col·laboració
de La Careta Teatre, que interpretarà l’obra
‘Les aventures del pirata cara pera’, una
història infantil a càrrec del grup de circ
adult, i altres entitats, encara per concretar.
Ho organitza: Club de Jubilats i
Pensionistes de Ripollet 2016

JUGATECAMBIENTAL: “PMES.
ELS VALORS DEL PARC DELS
PINETONS EN JOC. JUGUES?”

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Tres jocs cooperatius i dinàmics per poder
conèixer la biodiversitat i els valors de
l’ecosistema urbà del parc. Gratuït. No cal
inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Aj. de Ripollet i AMB Parcs

PETIT MERCAT VELL:
“LA FESTA DEL TEMPS”

A les 18 h, al Teatre Auditori

Cançons, humor i aventura de mans de la
Companyia Xiula, mentre viatgen pel món
intentant arribar a un cim de 5.472 m!
Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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BALL PER A LA GENT GRAN

TALLER DE RITME

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Ho organitza: Associació El Rabeig

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Dimecres 8
HORA DEL CONTE:
“LES ILLES DELS TRESORS”
A les 17.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca

Contes d’amor i d’altres coses que passen
en illes mediterrànies. Les illes són llocs
diferents. La gent de les illes no és com
la resta de gent que no són d’illes, i els
autèntics tresors estan amagats en les seves
rondalles. A càrrec de Carles Alcoy.
Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 10
NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA
DEL CINE MUSICAL NORD-AMERICÀ

De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural

A les 9 h, al Centre Cultural

CASTANYADA

A les 11 h, al parc de Norbert Fuster

Ho organitza: AV de Sant Andreu

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“TOTHOM FA CACA I CONTES
PER L’ESTIL”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Amb el cos podem fer moltes coses, i a
mesura que ens anem fent grans descobrim
què divertit que és. Mitjançant contes i
petits jocs psicomotrius descobrirem en
família tot allò de què som capaços.
A càrrec d’Ana Belen Jarillo. Per a infants
fins a 4 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DOCUMENTAL FUNDACIÓN
ALVIN BAYONA
A les 20 h, al Teatre Auditori

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dilluns 13
Tertúlia sobre aquesta obra de Matilde
Asensi.
Ho organitza: ETMV

36a edició, dedicada als anys 1963-64,
realitzada per Joana Raja i Lluís López.
Activitat gratuïta coordinada per Rafael
López i Ángel Esteve.
Ho organitza: Nits de música de l’AETMV

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

BALL PER A LA GENT GRAN

Festa amb concurs de breakdance, actuació
d’Epidemic Dance Show i karaoke durant
la tarda. A partir de les 22.30 h, concerts
de Xiroi, El ventilador i Skalivada PD, per
acabar amb sessió de Dj Mediaplayers.
Ho organitza: Centre d’Esplai l’Estel

A partir de les 17.30 h, a la plaça del Molí

De 10 a 12 h, a la seu de la Societat Coral
“El Vallès” (Plaça d’en Clos, 3)

ENCANTS DELS ATURATS

Itinerari de descoberta, des de la Jugateca
ambiental fins al Mas Duran, espai natural
proper. Els participants realitzaran un
cens fotogràfic dels organismes que trobin i
ompliran fitxes d’observació per penjar-les
a les plataformes online d’observació de
biodiversitat. No cal inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

CAFÈ LITERARI: “TIERRA FIRME”

TALLER DE BODY-PERCUSSION

Dissabte 11

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

XI NIT JOVE

Diumenge 12

Projecció del documental, dirigit per David
García, i presentació de la Fundación Alvin
Bayona.
Preu: 5 €.
Ho organitza: En Video Ripollet Videoclub No Tv

JUGATECAMBIENTAL:
“TESTING DE BIODIVERSITAT”

A càrrec d’Andrea Mattingley, violinista i
professora de violí i musicoteràpia. Adreçat
a nens a partir de 6 anys, joves i adults
amb ganes d’experimentar i conèixer
habilitats musicals i psicomotrius a través
del cos. Gratuït. Reserva de plaça a
escolascv@gmail.com.
Ho organitza: Escola de Música de la
Societat Coral “El Vallès”

De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

Dimarts 14
CLUB DE LECTURA. LLEGIR
EL TEATRE: “DESIG SOTA
ELS OMS”

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Tertúlia sobre “Desig sota els oms”,
d’Eugene O’Neill. Mentre la febre de l’or
s’enduu els joves cap a l’Oest, un vell
granger del sud es manté aferrat a l’antic
pedregar que ha aconseguit convertir en
terra cultivable. Quan els seus tres fills
descobreixin que l’ancià s’ha tornat a casar,
amb una dona molt més jove, esclataran
totes les tensions acumulades al llarg dels
anys. A càrrec de Mònica López, d’Amics
del Teatre. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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Dimecres 15

Divendres 17

LLEGIM I CREEM: “Descobrim
en Quentin Blake,
l’il·lustrador de Roald Dahl”

TEATRE GESTUAL: “PARADÍS
PINTAT”. CIA. PEPA PLANA

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Quentin Blake és un il·lustrador britànic
famós per ser el dibuixant de la majoria
dels llibres d’en Roald Dahl. Si voleu
descobrir els seus llibres i aprendre a
dibuixar com ell, veniu a la biblioteca.
Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 16
club de còmic jove: “death
note”, de tsugumi ohba
i takeshi obata”

A les 16.30 h, a la Biblioteca Municipal

En Light Yagami, un estudiant de
batxillerat, troba un quadern sobrenatural
anomenat «Death Note», que és capaç de
matar persones si s’escriuen els noms. Light
intenta eliminar tots els criminals i crear
un món on no existeixi la maldat, però
els seus plans seran frustrats per l’L, un
famós detectiu privat. A càrrec d’Elisabet
Vázquez, directora de la Biblioteca.
Per a infants de 13 a 16 anys. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“Entusiasme. El repte i
l’obstinació en la Col·lecció
MACBA”
A les 19.30 h, al Centre Cultural

A les 21 h, al Teatre Auditori del Mercat
Vell

A les 11.30 h, a la Biblioteca

Contes i aventures per als més petits. Una
manera divertida d’aprendre l’anglès!
A càrrec MT Idiomes - Kids&Us Ripollet. Per a infants a partir de 4 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TARDA AMB L’ANSELM CLAVÉ

A les 17 h, al pati del Centre Cultural

Ho organitza: Associació 3 Pasos
Un espectacle que, malgrat ser divertit,
també ens connectarà amb la cara més
tràgica del món on vivim i, com fan els bons
pallassos, ens posarà un mirall davant la
cara per veure’ns-hi reflectits i interpel·lats.
Pepa Plana intenta en aquesta ocasió
canviar la percepció de les migracions com
a fenomen negatiu, obre portes i finestres
a l’esperança i ret homenatge a tots els
qui han perdut la vida mentre demanaven
l’oportunitat de tenir una vida millor lluny
de casa seva. Preu: 16 €. Més informació a
espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

Dissabte 18
SENDERISME: GR-177. ETAPA 3
De Granera a Castellterçol (16,09 km)

Té un desnivell acumulat de pujada de
578 metres i un desnivell de baixada de
605 metres. Sortida des del carrer del
Riu Ripoll cantonada amb el carrer del
Molí d’en Ginestar. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: Centre Excursionista
Ripollet

Diumenge 19
SORTIDA DE BOLETS

A les 8 h, des de la Casa Natura

Sortida guiada amb el micòleg Daniel
Siscart. Fins a les 14 h, aproximadament.
Preu a determinar, que inclou l’autocar.
Places limitades. Inscripcions a
casanatura@ripollet.cat
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL:
“RECICLARTISTES. FEM ART
AMB LES DEIXALLES”

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Amb motiu de la setmana de prevenció de
residus. No cal inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimarts 21

CURS DE DESFIBRIL·LADOR
AUTOMÀTIC

BIBLIOTEQUES AMB
LA MARATÓ DE TV3

Curs de 6 hores per a aprendre a
utilitzar els desfibril·ladors automàtics i
semiautomàtics, cada vegada més presents
a edificis públics, privats i fins i tot a la
via pública. Places limitades. Per a més
informació, trucar a 936 916 161.
Ho organitza: Creu Roja CerdanyolaRipollet-Montcada

Xerrada sobre les malalties infeccioses, a
càrrec de La Marató de TV3.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

De 9 a 15 h, al Centre Cultural

La mostra es podrà visitar del 10 de
novembre al 7 de gener de 2018 i comptarà
amb activitats complementàries.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
Hi col·labora: Diputació de Barcelona

STORYTIME: “PHANTOM
MANNOR”

ENCANTS DELS ATURATS

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

XERRADA. “CLAVÉ I LA CLASSE
OBRERA”

A les 19 h, al local de l’AV de Sant Andreu
(c. de Rafael Alberti, 2)

Audiovisual i xerrada. Dins l’Any Clavé
Ho organitza: AV de Sant Andreu
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Dimecres 22

Dissabte 25

HORA DEL CONTE:
“L’ENDRAPATOT”

ENCANTS DELS ATURATS

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

La bruixa Endrapatot li agraden les bledes,
les salsitxes i els núvols. Ara s’està menjant
el meu esmorzar, els meus contes i fins i
tot aquest resum... L’Endrapatot s’ho menja
tot. Segur que la vols conèixer? A càrrec de
Sherezade. Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

TALLER DE REPARACIÓ DE BICIS
D’11 a 13.30 h, a la Casa Natura

A càrrec de Joan Miquel Domínguez,
especialista en desenvolupament sostenible i
eficiència energètica.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Novel·la que se situa a Madrid, l’any
2109. La detectiva Bruna Husky és
contractada per a descobrir què hi ha darrere
d’una onada de bogeria col·lectiva. Sessió a
càrrec d’Alícia Gil. A la Sala d’Actes de la
Biblioteca. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA:
“LA SARSUELA A CATALUNYA”

De les 20 a les 21.30 h, al local de la
Societat Coral “El Vallès” (pl. d’en Clos)

A càrrec de Lluís Cabal, Carmen Nebrera
i Àngel Esteve i la col·laboració de la
Societat Coral “El Vallès”. Activitat
gratuïta coordinada per Rafael López i
Ángel Esteve.
Ho organitza: Nits de música de l’AETMV

XXI ANIVERSARI DEL
CENTRO ARAGONÉS

A les 18 h, al Centre Cultural

Berenar i espectacle amb La Careta Teatre.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

L’edició 146 del Survival Zombie es farà
a Ripollet. Per segona vegada, els carrers
de la nostra ciutat s’ompliran de milers de
zombis que deambularan durant tota la nit
a la recerca de víctimes a les quals infestar.
Més informació a survivalzombie.es.
Ho organitza: WRG World Real Games.

A les 18.30 h, a la Casa Natura

A les 17 h, a la Biblioteca Municipal

Recital poètic, a càrrec del grup de poesia
del Casal d’Avis i concert coral, a càrrec de
la coral Los Estupendos. Gratuït.
Ho organitza: Casal d’Avis

A les 23 h, pels carrers de Ripollet

XERRADA SOBRE ECONOMIA
CIRCULAR

CLUB DE LECTURA:
“LÁGRIMAS EN LA LLUVIA”,
DE ROSA MONTERO

A les 18 h, al Teatre Auditori

SURVIVAL ZOMBIE

Dijous 23

Divendres 24

RECITAL POÈTIC I CORAL

Taller dins el cicle “Millor que nou,
reparat”. Porta la teva bicicleta i t’ensenyen
a reparar-la. Cal inscripció prèvia a
casanatura@ripollet.cat
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
amb la col·laboració de l’AMB

TROBADES AMB L’ART:
“RETROSPECTIVE” DE
LITA CABELLUD

A les 11 h, a l’Espai Volart (c. Ausies
March, 22, Barcelona)

Lita Cabellut (Barcelona, 1961), pintora,
escultora, fotògrafa i poeta. Artista
catalana establerta a Holanda, reivindica
la universalitat de l’art i descriu, a través
d’aquest, la realitat de la condició humana i
utilitza una tècnica on la importància recau
en captar la vivesa de la pell.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“MARIETA VOLA”
A les 11.30 h, a la Sala d’Actes de la
Biblioteca Municipal

Recull de contes i cançons protagonitzats
per marietes i altres bestioles del jardí.
A càrrec de Blai Senabre .
Per a infants fins a 4 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 26
TROBADA. “MIGRANT LA MENT”
De les 10.30 a les 18.30 h, al pati
del Centre Cultural

Trobada cultural i crítica, sota el títol
“Migrant la ment”.
Fi de festa amb el grup Cafè d’Alguer.
Ho organitza: L’Aresta

JUGATECAMBIENTAL: “PREPARA
EL NADAL. FEM GUARNIMENTS
AMB MATERIAL RECICLAT”

D’11.30 a 13.30 h, al tocar del brollador
del parc dels Pinetons

Amb motiu de la setmana de prevenció de
residus. Donaran idees per guarnir el Nadal
i embolicar regals de manera sostenible.
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs
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TALLER FAMILIAR: “COSSOS
QUE FAN COSES”
A les 12 h, al Centre Cultural

Activitat complementària a l’exposició
“Entusiasme. El repte i l’obstinació en la
Col·lecció MACBA”. Visita performativa.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

JUGA AMB LA HISTÒRIA:
“ULISSES I ELS DÉUS:
VIATGE A ÍTACA”

A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

CONFERÈNCIA: “CAP A UNA
LECTURA ENTUSIASTA
DE L’ART CONTEMPORANI”
A les 19 h, al Centre Cultural

Activitat complementària a l’exposició
“Entusiasme. El repte i l’obstinació en la
Col·lecció MACBA”. Visita performativa.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 29

T’agraden els superherois? En aquest taller
podràs fer un viatge al món de la mitologia
clàssica i podràs descobrir alguns dels herois
i Déus dels grecs! Taller recomanat per a
infants entre 6 i 12 anys.
Inscripció prèvia al CIP, via telefònica
al 93 594 60 57 o al correu electrònic
molidenrata@ripollet.cat.
Preu de l’activitat: menors de 5 anys,
1,50 € i a partir de 5 anys, 4 €.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

LLEGIM I CREEM: “PERSONATGES
TERRORÍFICS”

XXI ANIVERSARI DEL
CENTRO ARAGONÉS

A les 19 h, al Centre Cultural

A les 12 h, a la seu del Centro Aragonés
(c. Nou, 22)

A les 12 h, recepció d’autoritats, entitats,
socis i simpatitzants amb vi d’honor.
A les 14 h, dinar de germanor.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

37è ANIVERSARI DEL
CENTRE D’ESPLAI L’ESTEL

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

A la biblioteca hi ha un munt de contes
amb personatges terrorífics: bruixes, ogres,
fantasmes, aranyes, etc. Veniu a descobrirlos i a crear el vostre propi monstre
esfereïdor. A càrrec de la Biblioteca de
Ripollet. Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEMA

Ho organitza: Grup de Dones per la
Igualtat

Altres activitats
II Concurs fotogràfic
“I tu, jugues en català?”
De l’1 al 15 de novembre

De les 16 a les 20 h, a la pl. del Molí

Festa amb tallers, grup d’animació
i xocolatada popular.
Ho organitza: Centre d’Esplai l’Estel

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimarts 28
DOBLEM EN CATALÀ

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Aprendrem com es doblen les pel·lícules en
català i ho posarem en pràctica. A càrrec de
l’Oficina de Català de Ripollet.
Places limitades. Inscripció prèvia gratuïta a
la Biblioteca o a l’Oficina de Català.
Ho organitza: Oficina de Català

Cinquena edició del programa, on es
repeteix l’experiència del concurs fotogràfic
que enguany té Instagram com a xarxa
social de referència. De l’1 al 15 de
novembre, les persones interessades podran
participar-hi publicant fotografies a
Instagram que relacionin el joc i el català.
Les fotografies han de ser sobre el joc i han
de dur una breu descripció, una frase o
paraula, en català. A més, s’han d’etiquetar
com a #jugacpnl.
Dins del web cpnl.cat/jugacpnl, es poden
consultar les bases del concurs i visualitzar,
en una galeria d’imatges, les fotografies que
hi participin.
Organitza: Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL)

NOUS TALLERS DE BALL EN LÍNIA
Al Centre Cultural

Dilluns, de 21 a 22 h, nivell obert
Dimarts, de 10 a 11.30 h, nivell iniciació
Dimarts, de 15 a 17 h, nivell mig
Professora: Rosa Llopis
Organitza: Ri-pollet en línia

TALLERS DELS ATURATS
Taller de cuina

Dimarts de 10 a 13 h i dijous de 15 a 18 h
Taller de costura
Dimarts de 10 a 13 h i dijous de 16.30 a
19.30 h
Preu: aturats 10 € trimestre i no aturats 15
€ trimestre. Lloc: PMO (c. de St. Sebastià,
26). Inscripcions al telèfon 695 347 512 o al
correu electrònic asderipollet@gmail.com
Ho organitza: Associació d’Aturats RipolletCerdanyola

BLACK WEEK

Del 20 al 26 de novembre als comerços
de la UCR

Els
establiments
participants
oferiran
una sèrie de
descomptes i
promocions
concretes als seus clients de manera directa,
durant tota la setmana. Els comerços
adherits s’identificaran al seu aparador i es
farà difussió a través de les xarxes socials
de la UCR i dels propis comerciants.
Ho organitza: UCR

Tota la
informació
actualitzada a

ripollet.cat
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

Del 10 de novembre al 7 de gener
de 2018
A la Sala 1 d’Exposicions i la Sala
d’Art
“Entusiasme. El repte i l’obstinació
en la Col·lecció MACBA”
Inauguració: dijous, 16 de novembre,
a les 19.30 h.

«ENTUSIAME. El repte i l’obstinació
en la Col·lecció MACBA» és un projecte que aborda la contemporaneïtat
des d’una perspectiva optimista,
persistent i apassionada. Un concepte directe que, en lloc de situar
les obres dins d’un àmbit temàtic o
cronològic determinat, s’erigeix com
un to específic; és a dir, com una manera particular d’entendre la pràctica
artística que reivindica la intensitat
anímica del treball en art.
En termes generals, l’entusiasme
s’entén com un procés subjectiu
d’exaltació de l’ànim, en què la passió
i el fervor actuen com a detonant
emocional d’allò que -ja sigui discret
o ambiciós, íntim o públic- es vol
aconseguir. Mitjançant una anàlisi
plural del concepte, el projecte revisa
la col·lecció del MACBA amb l’objectiu
d’escenificar i contrastar tot un seguit
de comportaments i actituds sensibles a aquesta excitació. Una posició
ferma i obstinada que s’allunya d’actituds ingènues o simplement alegres
i aposta per qüestions de confiança,
resistència i furor en diferents nivells.
L’exposició proposa un exercici d’activació de les obres, en què s’entrecreuen causes i desafiaments diversos,
cosa que dona lloc a una selecció de
reptes singulars que, situats dins de
l’àmbit de l’art contemporani, transiten entre les obsessions individuals
i els compromisos d’ordre estètic,
social o polític.
Seguint aquestes premisses, «ENTUSIASME. El repte i l’obstinació en la
Col·lecció MACBA» proposa cinc aproximacions possibles basades en l’acte
entusiasta: la construcció cosmogò-

Agenda Núm. 230 — Novembre 2017

nica, la potència creativa de la vida
quotidiana, la càrrega performativa
del cos, l’activisme de caràcter social
i la posada en crisi de la pròpia noció
d’art. D’aquesta manera, la voluntat
d’artistes com Zush, Anne-Lise Coste
o Younès Rahmoun per construir
un món propi mitjançant vivències,
fantasies o creences; la repetició de
gestos simples i quotidians d’Esther
Ferrer, Ignasi Aballí, Dieter Roth,
Richard Hamilton o Tere Recarens;
la performativitat de Vito Acconci o
Àngels Ribé; l’acció inconformista de
Maja Bajevic, Emanuel Licha, Mireia
Sallarès, Cildo Meireles o Gordon
Matta-Clark, i, finalment, la crítica al
propi sistema de l’art de figures com
Marcel Broodthaers o Peter Friedl
suggereixen una seqüència narrativa en què l’entusiasme denota una
posició ideològica forta enfront del
fet artístic: aquella que, al cap i a la fi,
concep l’art com un acte de fe capaç
d’assolir el que es proposa, ja sigui
canviar el món o simplement qüestionar-se a si mateix.
Consulteu a l’agenda les activitats
complementàries

BIBLIOTECA PÚBLICA

Del 6 al 25 de novembre
Bebès Reborn
Els bebès reborn són una classe
particular de nines que es van
originar a Alemanya durant la Segona
Guerra Mundial, quan les persones
es veien obligades a viure gran part
del temps en refugis amb els mínims

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

recursos. En aquesta època en què
escassejava fins i tot el més bàsic,
algunes mares van començar a
reformar les nines de les seves filles
per donar-los un aspecte nou. El
mètode de Reborning aconsegueix
crear nines tant realistes que
resulten veritables obres d’art.

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI (CIP)
BIBLIOTECA
“Protagonistes.
Ripolletencs que deixen petjada”
Mostra permanent sobre Andreu
Solà, Josep Maria Brull, Gaietà
Renom, Emma Maleras, Lluïsa
Sallent, Ernest Boquet i Joan Creus.
“Ripollet i la mesura del temps”
Mostra on es presenta la maquinària
de l’antic rellotge del campanar
de Ripollet, de 1892.
“El pa de la diversitat”
Concertar visites prèviament
al Centre d’Interpretació del
Patrimoni (c. del Molí d’en Rata, 1).
Tel. 935 946 057

CASA NATURA

A partir del 10 de novembre
Petjada ecològica
Visites durant l’horari d’atenció al
públic de la Casa Natura, de dilluns a
divendres, de 10 a 13.30 h.

Us publiquem
els vostres actes

Aquelles entitats locals
interessades i que organitzin actes
el mes de novembre, poden enviar
la informació abans del 21
de novembre al correu electrònic
info@ripollet.cat.
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InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet
Youtube: RipolletTV

L’Ajuntament a la xarxa
ripollet.cat
Facebook: Ajuntament de Ripollet
Twitter: @AjRipollet
Instagram: AjuntamentRipollet

Telèfons
—Aigua (avaries): 900 304 070
—Ajuntament: 935 046 000
—Ambulàncies: 112
—Biblioteca: 935 864 230
—Bombers: 112
—CAP I: 935 946 420
—Casa Natura: 670 291 277
—CAP II: 935 942 111
—CAP Pinetons: 935 946 537
—CAP Farigola: 936 919 589
—Centre Cultural: 935 046 025
—CUAP (24 h): 935 942 216
—Defensor del ciutadà: 935 046 028
—Deixalleria: 935 863 203
—Emergències: 112
—Serveis Funeraris Truyols: 902 488 500
—Gas: 900 750 750
—Jutjat de Pau: 936 918 304
—Llum: 800 760 706
—Mossos d’Esquadra: 112 / 935 924 600
—Neteja i recollida: 900 502 273
—OAC: 935 046 000
—Oficina de català: 935 864 573
—Oficina Treball: 935 863 410
—Organisme de Gestió Tributària: 934 729 173
—PAME: 936 929 752
—PMO: 935 807 642
—Policia Local: 092 / 935 046 006
—Policia Nacional: 936 911 255
—Ràdio Taxi Vallès: 935 802 727
—Regidoria de Comunicació: 935 942 048
—Ripollet Ràdio: 935 942 164

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Departament de Comunicació
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r
08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
info.ripollet.cat
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qui és...

Musta Gómez
Director d’audiovisuals,
músic i MC
Va néixer a Gènova –“on Marco, al port
italià”, explica– i va venir a Ripollet amb
12 anys. El vam començar a conèixer
quan tenia 17 anys per les seves cançons
de rap amb Cortex to Kill. La música el
va portar al cinema i, fent videoclips, va
descobrir que la seva passió és crear històries. Ara té 32 anys i acaba de guanyar
el premi al millor director a la 5a edició
dels premis Oriana de Sant Andreu de la
Barca, per la websèrie de ciència-ficció
“Las Reglas del Nuevo Mundo”.
L’any passat ja vau quedar finalistes, oi?
Sí. Bé, vam quedar seleccionats. Eren 300
websèries i vam quedar entre els 4 seleccionats, però no vam guanyar.
Aquest any sí. Tu com a millor director
i German Gómez Bosch, millor actor.
Sí. La veritat és que ens va agafar molt
d’imprevist, perquè no sabíem que havíem guanyat. Jo pensava que t’ho deien
abans, però no. A més, estàvem a l’última
fila. Vam haver de baixar moltes escales i
no tenia res preparat. Està molt bé, perquè
se’t reconeix el que fas i això és el principal, ja que no guanyes gaires diners.
I com vas començar?
Amb els videoclips. Fent vídeos per a mi,
per a amics, però no és el meu fort. Em
vaig adonar que el que a mi m’agrada és
explicar històries. I vaig començar amb
l’animació, d’aquí als curts i després a la
websèrie. I el pròxim serà el cinema.
Es va repetint el tema apocalíptic.
Sí, una mica. Intento fer altres coses, però
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el meu gènere és aquest. També és perquè
utilitzem coses reciclades i no hi ha costos. Té el desavantatge que és molta feina,
però les coses que necessites no han de ser
noves, pots anar a llocs abandonats i utilitzes roba, objectes, tot reciclat.
Imagino que teniu moltes anècdotes
de les gravacions.
De tot. Una vegada, estàvem rodant una
escena, va venir un porc senglar i vam
deixar l’actor lligat a un arbre i vam sortir corrent. També un es va quedar a dalt
d’un arbre i no podia baixar i un altre va
caure per un forat del terra en un lloc
abandonat.
Des del principi busqueu gent i finançament.
Sí. Al principi vam fer un Verkami, però
no va funcionar. Per la resta, diuen que el
premi em pot donar alguna oportunitat.
Ara m’ha sortit molta gent per col·laborar
i tinc una llista enorme d’actors i actrius
per a la segona temporada. Jo he anat
comprant equip i ara tinc alguna cosa de
material, però sempre falta gent. Cal un
càmera, so, vestuari, maquillatge, sinò,
no pots fer res.
Sota Creaciones VM Ripollet vau començar el 2015 amb “Las Reglas del
Nuevo Mundo”.
Sí, ara estem rodant un capítol especial,
que és una connexió entre la primera i la
segona temporada i és una mica més llarg.
Tu també fas els guions. Has estudiat
cinema?
No. He estudiat pel meu compte, però
no he anat enlloc. El que jo faig és estudiar les pel·lícules. Jo crec que és com
la música. El més important és practicar,
més que t’expliquin el que has de fer, i
fixar-te en allò que t’agrada i aprendre.
I a més de la web sèrie què féu?
Moltes coses. Treballs per altres persones, anuncis, vídeos promocionals,
coses per a Internet, sketchs... fem
una mica de tot.
“13.333” va ser el teu primer
curt.
La meva experiència de director.
Ho vaig passar fatal perquè no
tenia ni idea, només el que havia
vist, tenia una càmera horrible, no
coneixia actors ni res. Fa uns 6 o 7
anys. Però continuo veient-lo i no
em desagrada del tot. A mi m’agradaria escriure coses més èpiques i més

espectaculars, però no puc, perquè no
tinc mitjans.
La música et va portar al cinema. Ara
on és?
La tinc en segon pla, però no abandonada. Tinc un CD ja enllestit com a FM
Musta i només em falten els trossos de
la gent que hi col·labora per treure’l. Es
diu “Gotta fuck them all”. Només té el
títol en anglès, la resta és en castellà. És
rap bastant variat, de tots els estils, escrit i produït per mi i amb algunes col·
laboracions. Espero que estigui per Nadal. La veritat és que no li puc dedicar el
temps que voldria.
Et recordo pel Kftí des de molt jove.
Sí. Feia poc que havia arribat aquí i recordo que vaig entrar al Casal de Joves
perquè necessitava un ordinador i allà
me’n deixaven un. Estava aprenent a
fer bases de rap per ordinador. Amb el
temps, els vaig anar coneixent i junts
hem fet moltes coses com ara tallers, festes i el certamen de curts amb Super8.
I també estic a Kanyapollet, a la barra i
punxo alguna vegada.
I quins són els teus projectes?
Vull fer una pel·lícula. Ja hi estic treballant. Intentaré treure-li coses per a poder fer-la, perquè és una història molt
gran. Jo crec que per a l’any
vinent ja estaré fent-la. Estic
mirant quins mitjans podria
aconseguir per rodar-la i a
partir d’aquí faré el guió.
Reme Herrera

