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Sumari — 8M: Juntes som més fortes Pàg. 3 Mecenes per a
El Petit Ripollet Pàg. 6 12 dones fortes Pàg. 8-9 Iván Zahinos, 
cooperant Pàg. 15 Jornada de Voluntariat als parcs Pàg. 17 
Escoles públiques, pals de paller Pàg. 18 Ripollet, referent 
vitivinícola Pàg. 19 Belén Funes, cineasta Pàg. 24
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Publicitat institucional

Xerrada informativa
Adreçada a les famílies amb infants nascuts l’any 2017
Dimarts 3 de març, al Teatre Auditori
del Mercat Vell, a les 17.30 h
Es parlarà sobre els canvis emocionals en aquesta 
nova etapa i es donarà informació sobre aspectes 
relacionats amb el procés de preinscripció.

Portes obertes
als centres educatius de Ripollet
Preinscripció Curs 2020/2021
Escola Anselm Clavé
C. de les Escoles, 1
Divendres 20 de març,
a les 9.15 i a les 17 h

Escola Enric
Tatché i Pol
C. de Pau Casals, 101
Dimecres 11 de març,
a les 9.30 i a les 17 h

Escola Gassó i Vidal
C. de Rocabruna, 1
Divendres 13 de març,
a les 9.30 i a les 17 h

Escola Josep M.
Ginesta
C. de Puigmal, 59
Dimecres 18 de març,
a les 9.30 i a les 17 h

Escola Tiana
de la Riba
C. de Verge de 
Montserrat, 25
Dimarts 10 i dimecres
11 de març, a les 15.15 h

Institut Escola
Els Pinetons
Av. de Catalunya, 16
Dimarts 17 de març,
a les 17 h

Institut
Can Mas
(ESO + Batxillerat)
Dilluns 16 de març,
a les 18 h

Institut Lluís
Companys
(ESO + Batxillerat + CF)
Ctra. de l’Estació, 7
Dilluns 9 de març,
a les 17 h

Institut
Palau Ausit
(ESO + Batxillerat + CF)
Ctra. de Santiga, 56
ESO: dimecres 18 de 
març, a les 17.30 h
Cicles: dimecres 6 de 
maig, en horari
a concretar

Sant Gabriel
C. del Nord, 32
Dimecres 11 de març,
a les 9.30, a les 15.30 h
i les 18.30 h

FEDAC Ripollet 
C. d’Isabel la Catòlica, 20
Diumenge 15 de març,
de 10.30 a 13.30 h

CENTRES
PÚBLICS

CENTRES
CONCER —
TATS

Escola Francesc
Escursell i Bartalot
Ctra. de l’Estació, 9
Dilluns 16 de març,
a les 9 i a les 17 h

Institut Escola
El Martinet
C. de Sant Jaume, 30
Primària: dijous 12 de 
març, a les 9.30 i a les 
15 h
ESO: dijous 5 de març,
a les 16.30 h

San Juan de la Cruz
C. de Sant Josep, 27
Dissabte 21 de març,
a les 11 h
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Juntes som més fortes

DESTAQUEM

Ripollet omple l’agenda del mes de 
març d’actes amb motiu del 8M, el Dia 
Mundial de les Dones. Reivindiquen l’em-
poderament de la dona, unes condicions 
de treball digne, l’antiracisme, l’antifeixis-
me, la lluita pel dret al propi cos i la lluita 
contra la transfòbia, en el marc d’un femi-
nisme cada vegada més global.

 
Una lluita encara vigent
Malgrat els avenços de la nostra societat en el 
feminisme, convé seguir marcant la data del 8 
de març als calendaris. El constant degoteig 
de feminicidis, que ja superen la xifra oficial 
de 1.000 mortes des que es van començar a 
comptabilitzar l’any 2003 a Espanya, i l’auge 
d’ideologies polítiques properes a l’extrema 
dreta que amenacen d’abolir les lleis actuals de 
protecció de les dones víctimes de les moltes 
cares d’aquesta violència fan que sigui més ne-
cessària que mai la lluita feminista.
La bretxa salarial es manté i no només entre 
les treballadores, també entre les pensionistes. 
Aquest és un problema a tota la societat oc-

cidental, tradicionalment patriarcal, i afecta 
en major o menor mesura a tots els països del 
nostre entorn.

El feminisme ripolletenc, ben viu
El 8M a Ripollet recull l’esperit de la primera 
vaga feminista, el 2018, i l’èxit sense precedents 
de la lluita feminista el 8 de març de 2019, 
quan el Comitè de Dones va omplir la plaça 
del Molí en la lectura del manifest feminista.
Arran d’aquella data, el mateix Comitè ha con-
tinuat organitzant actes el dia 8 de cada mes, 
així com una manifestació per l’Emergència 
Feminista amb una marxa de torxes que les va 
dur fins a Cerdanyola. Pel 25N, el Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la Violència envers 
les Dones, es va convocar la Taula Feminista, 
que engloba diversos col·lectius i entitats que 
comparteixen lluita. Un d’aquests grups és el 
Comitè Jove, que funciona independent del 
Comitè de Dones i fa arribar la lluita també 
entre les adolescents, un col·lectiu que pateix 
també les actituds masclistes al seu dia a dia, i 
que ha agafat força els darrers mesos.

8 de març de 2019, a la pl. del Molí

Consulta
el programa

http://upload.ripollet.cat/FILES/PDF/diadelesdones2020.pdf
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Diumenge 1
Jugatecambiental 
Pinetons: “Land Art”
D’11.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Jugatecambiental 
Massot: “Aigua va!”
D’11.30 a 13.30 h,
al parc del Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Directes de Sam Viu: 
Matilda Blue
A les 13 h, al parc del riu 
Ripoll
Entrada lliure.
Organitza: Associació Sam Viu

Petit Mercat Vell:
Hai, la pescadora
de somnis
A les 18 h, al Teatre Auditori
Conte indígena amb màgia, 
teatre visual i d’objectes, sense 
text però amb cançons originals 
del músic Mario Cortizo. La 
història explica el viatge de Hai 
i la seva tribu per l’oceà de la 
imaginació. Entrades al web 
teatreauditoridelmercatvell.cat
o una hora abans
de l’espectacle al teatre.
Organitza:
Ajuntament
de Ripollet

—

Dilluns 2
Trobada de Marea 
Pensionista
A les 19 h, a l’AV Sant Andreu
Trobada mensual de la Marea 
Pensionista.
Organitza: Marea Pensionista
de Ripollet

Cinema: Woman
A les 19.15 h,
al Teatre Auditori
De Raúl de Fuente i Iván 
Zahínos. Activitat gratuïta.
Organitza: Comitè de Dones
Hi col·labora: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 3
Xerrada sobre la 
preinscripció a P3
A les 17.30 h, al Teatre 
Auditori
Xerrada per a famílies amb 
infants que iniciaran P3 el curs 
vinent.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dimecres 4
Lectures postals
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Es crearan postals on els infants 
recomanen els seus preferits, 
que s’intercanviaran amb altres 
biblioteques. Sorteig d’un lot de 
llibres.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 5
Pensa en gran
A les 17.30 h, al Centre 
Cultural
Reunió informativa sobre el nou 
equipament de gent gran, on es 
parlarà dels passos fets fins ara
i de quins venen a continuació.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Club de còmic Minor:
La nueva Isla del Tesoro
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Adaptació lliure al manga
d’una obra clàssica. Per a infants 
de 7 a 11 anys. Places limitades.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Concentració contra
els feminicidis
A les 19 h, a la pl. del Molí
Organitza: Comitè de Dones

AGENDA

Venda
d’entrades

Vídeo
Making-off

http://www.teatreauditoridelmercatvell.cat/326/2/p%C3%BAblic-familiar/hai-la-pescadora-de-somnis/
https://youtu.be/Eco56jAS5H8
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Conferència: “Mares 
i pares estressats? 
Cuidem-nos”
A les 19 h, a l’Escola Fedac
A càrrec de la doctora en 
Psicologia de l’Educació Sílvia 
Blanch. Cal confirmar assistència.
Organtiza: AFA Fedac Ripollet

—
Divendres 6
El futur del transport 
públic a Ripollet
A les 18 h, al Centre Cultural
Revisió del Pla de Mobilitat del 
Vallès i micro obert a propostes.
Organitza: Mou-te per Ripollet

Nits de música:
“Elles canten”
A les 20 h, al Centre Cultural
Homenatge a la dona. Cantaran 
només veus femenines, amb les 
ripolletenques Ster Wax, Raquel 
Jiménez i Carol Garcia entre elles.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Dissabte 7
“Comida de alforja”
A les 14 h, a la seu del Centro 
Aragonés
Dinar popular on cadascú 
portarà el menjar de casa seva
i es compartirà.
Organitza: Centro Aragonés
de Ripollet

Escape room feminista
De 15 a 21 h, al local de Jovent 
Republicà de Ripollet
Escape room en el marc del 8M. 
Inscripcions a través de les xarxes 
socials de l’Empalmada Jove.
Organitza: Jovent Republicà
de Ripollet i Empalmada Jove

Juntes guanyem:
Cursa i Marxa de les 
dones (no mixta)
A les 18 h
Atenció a les participants
Als dos punts de sortida.
A les 19 h
Sortida de la Cursa
i de la Marxa
Inscripcions gratuïtes fins al 4 de 
març, en línia i al Centre Cívic 
Pont Vell, el Centre Cultural i el 
Poliesportiu Municipal
A les 20 h, a la pl. del Molí
Performance
“Un violador en tu 
camino”
Assaig obert a les 12 h, al pati
del Centre Cultural
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Hi col·laboren: Taula Feminista
i entitats esportives

Nit de foc
A les 20.30 h, a la pl. del Molí
Sopar obert a la participació de 
tothom (cadascú porta el seu 
sopar), La SexTruck, projeccions 
i activitats durant tota la nit.
Organitza: Comitè de Dones
Hi col·labora: Ajuntament
de Ripollet

Alberto Demomento: 
Los bailes de mi vida
A les 21 h, al Teatre Auditori
Reserva d’entrades al 607363319
Preu: 12 €

Teatre: Mercè
dels uns, Mercè
dels altres!
A les 22 h, al Centre 
Parroquial
Representació de l’obra de Carles 
Valls, dirigida per Xavi Caballé, 
amb la interpretació de Laia 
Vilardell i Canals.
Organitza: Amics del Teatre

—
Diumenge 8
Dia de les dones
A les 10 h, a la pl. del Molí
Tallers i actuacions
A les 12 h
Memorial efímer
A càrrec del Comitè de Dones 
A les 12.30 h
Manifest unitari del 8 de març
En cas de pluja, l’acte es farà a 
l’Escola Anselm Clavé.

Concurs de “migas”
A partir de les 8 h,
al parc del Primer de Maig
Amb diverses actuacions 
d’entitats.
Organitza: AV Can Mas

Venda
d’entrades

https://www.4tickets.es/amicsdelteatre/public/janto/main.php
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Cincomarzada
A les 10 h, a la seu
del Centro Aragonés
Esmorzar aragonès 
amb migas, cansalada, 
botifarra, vi, refrescos, 
aigua i cafè. Preu: socis, 
5€; no socis, 8€
Organitza: Centro 
Aragonés de Ripollet

Jugatecambiental 
Pinetons: “Circuit 
sobre rodes”
D’11.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament 
de Ripollet i AMB Parcs

Jugatecambiental 
Massot: “Qui viu 
als parcs?”
D’11.30 a 13.30 h,
al parc del Massot
Organitza: Ajuntament 
de Ripollet i AMB Parcs

Teatre: Mercè
dels uns, Mercè 
dels altres!
A les 18 h,
al Centre Parroquial
Representació de l’obra 
de Carles Valls, dirigida 
per Xavi Caballé, amb 
Laia Vilardell i Canals.
Organitza: Amics
del Teatre

—
Dilluns 9
Cafè literari:
Las voces bajas
A les 15.30 h, al Centre 
Cultural
Organitza: AETMV

Què és El Petit Ripollet?
David Fontanals: És un llibre il·lustrat que explica Ripollet a 
la infància. Ens vam adonar que no existia una publicació així. 
Ho farem a través d’una vintena d’espais de la ciutat, amb els 
personatges i les bèsties locals.
Javigaar: Hi ha una feina important de documentació i de di-
buix. La meva tasca és estimular la imaginació d’allò que diuen 
els textos i que les pistes obren.

Com va sortir el vostre tàndem?
J. El David m’havia vist dibuixant al carrer, que surto bastant a 
fer-ho, esdeveniments, festes, alguna manifestació... és el que es 
coneix com a moviment Urban Sketchers.

Què pot aportar el llibre a les famílies i a les escoles?
D.F. És una nova eina per fomentar la lectura i ensenyar la 
ciutat a la canalla. Esperem que el llibre serveixi per descobrir i 
conèixer millor Ripollet i que quan això acabi comporti que se 
l’estimin més.

És un projecte col·laboratiu a través de mecenatge.
D.F. Estem recollint col·laboracions a través de la plataforma 
Verkami per poder fer una impressió de qualitat. Ja hem 
recollit més del 70% dels diners. Tenim fins al 9 de març. Els 
mecenes, a canvi, obtenen exemplars i diferents recompenses. 
És un intercanvi entre lectors i públic. Ara estem en ple procés 
de producció i volem que surti per Sant Jordi.

Toni Miralles

RIPOLLETRES

Mecenes per a 
El Petit Ripollet

Venda
d’entrades

Vull
col·laborar-hi

https://www.4tickets.es/amicsdelteatre/public/janto/main.php
http://https://www.verkami.com/projects/25658-el-petit-ripollet
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Curs gratuït adreçat
a entitats:
“Finançament públic”
De 19 a 21 h, al Centre 
Cultural
Inscripcions a cultura@ripollet.
cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 10
Taller d’economia 
domèstica
A les 10 h, al Centre Cultural
Taller obert a la gent gran, a 
càrrec de Voluntaris La Caixa.
Organitza: Club del Jubilado

Club de lectura
Llegir el teatre:
L’huracà
A les 18.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
A càrrec de Mònica López, 
d’Amics del Teatre. Places 
limitades, cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 11
Hora del conte:
“Contes per créixer”
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
A càrrec Rosa Fité. Per a infants
a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Ripollet, referent 
vitivinícola
A les 18 h, al Centre Cultural
S’explicarà el passat de Ripollet, 
quan era vinya, i com la ciutat del 
futur es dibuixa (VI)tal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 12
Club de còmic Plus: 
Ranma 1/2
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Per a joves de 11 a 16 anys.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

“Els dijous de la ràdio”:
“Sóc de la Generació 
Igualtat: pels drets
de les dones”
De 18 a 20 h,
al Centre Cultural
Programa especial
de cara
al públic.
Organitza: Ripollet Ràdio

—
Divendres 13
Poetes: Elles tenen
la paraula
A les 21 h, al Teatre Auditori
Amb Joan Massotkleiner i Anna 
Godoy. Espectacle de música
i poesia. Més informació i venda 
d’entrades a espectadorsripollet.
cat
Organitza: AETMV

—

Dissabte 14
Taller de makers
en família
De 10.30 a 12.30 h, al Centre 
Cultural
Taller sobre soldadura electrònica 
familiar, per a introduir de 
manera divertida a petits i grans 
al món de la tecnologia.
Preu: 4 € per infant. Inscripcions 
a cultura@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Els més petits fem 
dissabte: “Lentament”
A les 11.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
A càrrec de Marta Esmarats.
Per a infants d’1 a 4 anys.
Organitza: Ajuntament de 
Ripollet

Directes de Sam Viu: 
Open Sam Sessions
A les 13 h, al parc del riu 
Ripoll
Organitza: Associació Sam Viu

Taller de fotografia: 
escenaris
A les 17 h, al Centre Cultural
Organitza: Acció Fotogràfica 
Ripollet

—

Venda
d’entrades Escolta’ns

Reserva
d’entrades

https://www.4tickets.es/amicsdelteatre/public/janto/main.php
http://https://www.ripolletradio.cat/programa/info/
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12 dones fortes

REPORT 

Quimeta Abella (80)
Pensionista
Diu que va “canviar de xip” en ar-
ribar als 60 anys, quan va acabar 
de cuidar als nets. Agraïda, recor-
da que a l’Escola d’Adults li van 
“obrir els ulls a la vida i coneixe-
ment”. També és de les primeres 
dels Tallers de memòria. La lec-
tura i l’escriptura l’han ensenyat a 
pensar, expressar-se i a crear. Con-
tes i fins a un rap. Sent que el món 
ha canviat a millor per a les dones, 
“però no prou, mentre alguns 
bèsties no deixin de matar dones”. 

M. José de Haro (55)
Dtra. CFA Jaume Tuset
“Moltes dones comencen a l’es-
cola d’adults per cursos bàsics i es 
queden perquè se’ls obre la ment i 
les portes a la integració i la feina”. 
No obstant això, lamenta que “les 
mares tenen problemes per con-
ciliar”, pel que l’escola procura 
oferir horaris compatibles amb els 
escolars. Per a De Haro, “l’educa-
ció pot canviar la societat, per a les 
dones i per a tothom. Conèixer el 
món et fa veure el diferent sense 
recel i com a riquesa”.

Gloria Molina (52)
Afocer
És comissària de la mostra “Juntes 
som més fortes”, amb 27 fotos que 
documenten l’actual lluita femi-
nista a Ripollet (Vegeu programa 
del 8M). L’Afocer també ha im-
pulsat l’exposició “D.O.N.E.S.” a 
les presons de Lledoners i la de do-
nes de BCN. També se n’orgulleix 
del projecte “Jo pallassa”, per la 
seva projecció internacional i l’alta 
participació de fotògrafes. Anti-
gament tenien rol de “consorts”, 
ara disparen d’igual a igual.

Esther Puertas (50)
Directiva d’Emultron
És una de les poques directives 
entre les 300 empreses de Ripollet 
i una raresa en “el món d’homes 
del metall”. Per a Puertas, “la so-
cietat margina professionalment a 
les dones dificultant la conciliació 
laboral-familiar. Al meu anterior 
matrimoni, quan la meva filla es 
posava malalta, la que havia de 
faltar de la feina era jo. Per poder 
treballar havia d’anar de cangurs, 
extraescolars i a tirar de pares i va 
ser molt dur”. 

Graci Mora (40)
Directora de La Gresca
“Vaig prioritzar la formació i la 
feina i ara em veig treballant i sent 
mare de nens petits amb trenta 
llargs. He hagut d’escoltar mil ve-
gades allò de se’t passarà l’arròs i 
ara sóc qüestionada per treballar 
a jornada completa. Escollir entre 
renunciar a la vida laboral per cui-
dar els fills o continuar en actiu i 
conciliar afecta la nostra estabili-
tat emocional. La realització de la 
dona, sigui amb la feina, la família 
i també en l’oci, és un un dret”.

Mariaben Bernal (39)
Mamicria
“Vam crear el grup de criança en 
acabar el prepart. Vivim d’una 
societat individualista, on les ma-
res primerenques se senten molt 
soles i és fàcil caure en la depres-
sió. Necessitem d’una tribu. Som 
un grup d’empoderament per 
ajudar-nos i també per reivindi-
car. Defenso que es pot ser mare 
i alhora feminista i decidir si vull 
treballar o quedar-me a casa. Jo 
sóc una privilegiada, perquè faig 
teletreball a mitja jornada”.
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“Vaig a cridar amb tota la meva ànima 
perquè el món sàpiga que estic viva.
Viva de viure. Viva de tant estimar”
 —Chavela Vargas

Yaiza Gómez (18)
Col·lectiu l’Aresta
“Estic cursant Estudis Sòciocul-
turals de Gènere a la UAB i formo 
part de l’Aresta perquè treballa 
per la igualtat i el feminisme. La 
societat està molt mancada de 
perspectiva de gènere. Continua 
sent molt masclista i determinats 
poders estan interessats que es 
mantingui així. Afortunadament 
les dones joves tenim un major 
accés a la informació i volem cons-
truir la nostra història a través de 
les nostres mares i àvies.”

Kassiel Montero (32)
Estudiant de català
“Vaig venir de Veneçuela fa tres 
anys i estic molt contenta de l’aco-
llida que he tingut. Entre els im-
migrants, les dones són les més 
vulnerables. A mi, estudiar a l’Ofi-
cina de Català m’ha ajudat a obrir 
portes i a integrar-me.
La diferència de la situació al meu 
país és d’aquí a la lluna en tots els 
sentits. També amb Itàlia, d’on 
tinc doble nacionalitat, on encara 
has de demanar permís al teu ma-
rit en determinats tràmits”.

Judit España (25)
Escola Popular Rizal
“Més enllà del 8M, és vital aplicar 
la perspectiva de gènere al nostre 
dia a dia. A l’Escola Popular Rizal 
no només acompanyem acadèmi-
cament, sinó que construïm un 
espai que acull diversitat cultural 
i social i procurem practicar la 
igualtat, tant a l’hora d’educar com 
en les formes de relacionar-nos i or-
ganitzar l’escola”. L’EP Rizal és un 
projecte sense ànim de lucre, sorgit 
dins la PAH, que ofereix reforç es-
colar a famílies sense recursos.

Naila Calderón (24)
Delegada AE Can Mas
“Vaig començar de jugadora a 
l’Atlètic Polinyà i vaig arribar a ser 
delegada. Quan el club va plegar, 
ens van adoptar a l’AE Can Mas i 
em van mantenir de delegada i se-
gona entrenadora. La meva mare 
al·lucina que pugui gestionar el 
vestuari. Practico el respecte i la 
tolerància zero al masclisme”. 
L’EA Can Mas és capdavanter 
en gènere i disposa d’una segona 
equipació rosa en homenatge a les 
dones de l’entorn del club.”

Laura Rubio (23)
Coord. Patinatge escolar
“Tenim 65 criatures a patinatge 
extraescolar, de les quals només 
tres són nens, la resta nenes. Mal-
auradament continua conside-
rant-se un esport femení i als nois 
els costa entrar, per la pressió de 
l’entorn. Quan he hagut d’abor-
dar el cas, els he preguntat: quin és 
el problema que els nens patinin i 
facin figures? Al cap i a la fi és un 
problema d’educació. L’esport en 
general continua sent molt sexista 
i el patinatge especialment”.

Raquel Villar (21)
Esplai Estel
“A l’esplai, en cada grup d’infants 
i en totes les activitats, intentem 
tenir una visió d’igualtat. Al casal 
d’estiu vam tenir com a eix central 
el gènere i la igualtat. Vam fer ac-
tivitats com ara conèixer les dones 
de la història. Intentem que els 
infants creïn la seva pròpia opinió 
sobre el que és la societat i que el 
que veuen a les xarxes socials no 
sempre és el model a seguir. La 
imatge de la dona i els rols a les 
parelles són molt qüestionables”. 
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Diumenge 15
Ballada anual de Gitanes
A les 11 h, a les pistes
de l’Esbar
Organitza: Colla de Gitanes
de Ripollet

Jugatecambiental 
Pinetons: “Avall soroll, 
amunt els somriures”
D’11.30 a 13.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Jugatecambiental 
Massot: “Micronatura”
D’11.30 a 13.30 h, al parc
del Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Directes de Sam Viu: 
Travelings
A les 13 h, al parc
del riu Ripoll
Organitza: Associació Sam Viu

—
Dilluns 16
Llibres feministes 
imprescindibles
A les 19 h, a la Biblioteca 
Municipal
Descobreix les novetats i els 
llibres de referència sobre 
feminisme i escrits per dones. 
A càrrec de Sherezade Bardají
i Marta Hernando
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dimarts 17
Taller d’economia 
domèstica
A les 10 h, al Centre Cultural
Taller obert a la gent gran,
a càrrec de Voluntaris La Caixa.
Organitza: Club del Jubilado

Club de lectura:
Manual de dones
per fer feines
A les 18.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
El llibre és una tria dels millors 
contes de Lucia Berlin. A càrrec 
d’Alícia Gil. Places limitades,
cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 18
Llegim i creem: 
“M’agrada el rosa
i m’agrada el blau”
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Descobrim llibres i lectures sobre 
coeducació i la igualtat de gènere. 
Per a infants a partir de 4 anys. 
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Club de lectura 
feminista: Tina Frankens, 
de Bel Olid
A les 18 h, a la Biblioteca 
Andreu Solà de l’Institut Lluís 
Companys
Obert a totes les persones 
interessades de Ripollet.
Organitza: Institut Lluís 
Companys

Club de lectura
Chick-Lit: Un amante
de ensueño
A les 19 h, a la Biblioteca 
Municipal
A càrrec de Tamara Marín. Places 
limitades, cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 19
Lectura dramatitzada:
La mà de mico
A les 18.30 h, a l’Espai 
Domènec Torras
Lectura dramatitzada de Salvador 
Vilaragut, La mà de mico, en una 
adaptació de Jordi Coca. Acte 
gratuït i obert al públic.
Organitza: Comissió
d’Amics d’en Domènec
Torras, amb la col·laboració
de la Cia. La Marfanta

BiblioSound: G & G
A les 20 h, a la Biblioteca 
Municipal
Concert per tancar la Biblioteca 
a càrrec de grups locals. En 
col·laboració amb l’Associació 
Musical Kanyapollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

https://www.facebook.com/pg/cialamarfanta/posts/
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EN BREU

Exposició Natural/Artificial
Aquest mes de març el Centre Cultural acull 
l’exposició: Natural/Artificial. Produïda pel 
Centre d’Art La Panera, s’exposen una sèrie 
de treballs de diferents artistes on indaguen 
la dualitat entre la cosa natural i l’artificial, 
abordant temes com ara els materials, el pai-
satge, el menjar o els animals. Es pot visitar 
fins al 31 de març i compta també amb un 
servei educatiu per a les escoles. La inaugura-
ció es farà el pròxim 15 de març a les 12 h i el 
dia 22 es realitzarà una visita familiar.

Es presenta l’estudi
de viabilitat de la nova 
residència
El pròxim 5 de març, la Sala d’Ac-
tes del Centre Cultural acollirà la 
presentació de l’estudi de costos i 
viabilitat del projecte d’equipament 
per a la gent gran. Prèviament es van 
recollir, a través del procés participa-
tiu “Pensa en Gran”, els requisits de 
qualitat, atenció i serveis desitjats per 
al nou espai. El passat octubre es va 
signar un conveni amb la Generali-
tat on es contemplen 100 places de 
residència; 80 d’elles concertades i 32 
places de centre de dia.

Primera trobada de la nova 
Comissió de Festa Major
La nova Comissió de la Festa Major s’acaba de 
constituir. El pròxim 5 de març incorporarà el 
membre de la taula de diversitat funcional i els 4 
representants a títol individual. En aquesta primera 
reunió van assistir membres del consistori munici-
pal, tècnics municipals i representants de les entitats 
i associacions. El regidor de Cultura, Oriol Mor, 
va explicar el funcionament intern i el seu règim de 
sessions. Està previst que es reuneixi cada dijous, 
menys quan hi hagi Ple i també que es realitzin algu-
nes sessions de treball els dimarts. La seva principal 
funció és la confecció i seguiment del programa, en 
comissions i subcomissions.

Arriben les
portes obertes
i la preinscripció 
escolar 
El 23 de març es dona el tret de 
sortida a les preinscripcions dels 
centres escolars de Ripollet que 
s’allargaran fins a l’1 d’abril. Prèvi-
ament, el dijous 5 de març l’Ins-
titut Escola El Martinet obrirà 
les jornades de portes obertes, 
s’aniran fent fins al 21 de març als 
14 centres educatius de Ripollet. 
Així, les famílies poden conèixer 
in situ els diferents centres i pro-
jectes educatius, per facilitar la tria 
de centre.

+ info

https://www.facebook.com/pg/cialamarfanta/posts/
http://ripollet.cat/asp/content.asp?id=31685
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Divendres 20
De què parlem quan 
parlem de feminisme
A les 19 h, a la Biblioteca 
Municipal
L’escriptora i activista pels drets 
de les dones Bel Olid reflexionarà 
sobre el feminisme.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Nits de música:
“Història del cinema 
musical nord-americà”
De 20 a 21.30 h, al Centre 
Cultural
Es repassaran les pel·lícules
dels anys 1985 i 1986.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

Concert:
Dúo Palypat
A les 22 h, a la seu de la 
Societat Coral “El Vallès”
Oriol Aymat i Joan Palet 
repassaran la història del violoncel. 
Reserves a societatcoralvalles@
gmail.com. Entrades a la venda a la 
seu de l’entitat (pl. d’en Clos, 3).
Organitza: Societat Coral
“El Vallès”

—
Dissabte 21
Cuina en família
De 10.30 a 12.30 h, al Centre 
Cultural
Adreçat a infants de 4 a 12 
anys. Preu: 4 € per infants (els 
ingredients no estan inclosos). 
Inscripcions a cultura@ripollet.
cat.
Organitza: Ajuntament de 
Ripollet

Els més petits fem 
dissabte: “Comunicació
i llenguatge”
A les 11.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
A través del joc donarem 
eines a les mares i als pares per 
afavorir el desenvolupament de 
la comunicació i el llenguatge 
dels seus fills i filles. A càrrec 
de Creixent Entre Rialles. Per a 
infants de 1 a 3 anys.
Organitza: Ajuntament de 
Ripollet

Presentació del llibre 
Amianto, d’Alberto 
Prunetti
A les 12 h, a la seu de l’AV
Can Tiana
L’Alberto Prunetti és un escriptor 
i assagista italià que ara ha estat 
traduït al català per l’editorial 
Tigre de Paper. En aquest llibre, 
Prunetti parla de l’explotació 
laboral a través de la figura de 
Renato (el seu pare), qui va morir 
als 59 anys a causa d’un tumor 
provocat per l’amiant.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet, amb la col·laboració
de l’AV de Can Tiana

Directes de Sam Viu: 
Open Sam Sessions
A les 13 h, al parc del riu 
Ripoll
Organitza: Associació Sam Viu

—
Diumenge 22
Jugatecambiental 
Pinetons: “Aprenem
a dibuixar insectes”
D’11.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Jugatecambiental 
Massot: “Agafem
el cabàs”
D’11.30 a 13.30 h,
al parc del Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Directes de Sam Viu: 
Vamp’s Soul
A les 13 h, al parc
del riu Ripoll
Organitza: Associació Sam Viu

—
Dilluns 23
Jornada de voluntariat
De 9.30 a 12 h, als parcs
i zones verdes de Ripollet
Prop d’un miler d’estudiants 
realitzaran actuacions de neteja
i adequacions dels parcs.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

https://www.facebook.com/scvalles/
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Entretots organitzarà tallers 
Entretots, l’entitat dedicada a la integració i elimina-
ció de barreres per a les persones amb discapacitat, 
ha presentat el seu pla de treball pel primer semestre 
de 2020 a Ripollet. Entre els objectius hi ha: conso-
lidar la junta local, augmentar el nombre de socis i 
l’organització de tres tallers oberts a tothom. Aquests 
són: intel·ligència emocional, ioga adaptat i llengua 
de signes. També volen impulsar una taula de debat 
sobre accessibilitat i transport la pròxima primavera 
per treure conclusions i aportar solucions.

Aquest mes de març es repenen 
els Tallers de Memòria
Els Tallers de Memòria, que comencen aquest mes 
de març i que s’allargaran fins al desembre, ja comp-
ten amb unes 140 persones inscrites, en 7 grups. Es-
tan dirigits a persones majors de 60 anys, jubilades o 
pensionistes, amb el treball grupal com a objectiu i 
d’anar més enllà de la informació sobre el funciona-
ment de la memòria. Així, es dona lloc a compartir 
experiències i comprendre els oblits, que són la prin-
cipal preocupació de la majoria de participants; a la 
vegada que els permet sortir de casa, relacionar-se i 
parlar de les seves preocupacions i alegries.

Dinar pels 45 anys de 
la Penya Barcelonista
La Penya Barcelonista de Ripollet 
celebra el seu 45è aniversari amb 
un dinar commemoratiu el prò-
xim 29 de març. Tindrà lloc al res-
taurant Enovin i per un preu de 
35 euros. Hi ha temps per reservar 
plaça fins al 25 de març. Es pot fer 
directament a la mateixa seu de la 
penya, al carrer la Lluna número 
20, els dies de partit del Barça. La 
Penya Barcelonista va néixer l’any 
1974 a Ripollet i des de llavors 
acumula ja uns 330 socis i sòcies.

La Biblioteca es bolca amb el 8M
La Biblioteca Municipal de Ripollet s’ha sumat als actes dins 
del programa del 8 de març i acull diferents activitats. Així, del 
2 al 28 de març s’instal·larà l’exposició “La Dona”, un recull 
d’imatges fotogràfiques amb motiu del 8M. El 16 de març serà 
el torn per una xerrada de llibres de referència sobre feminisme i 
escrits per dones. Finalment, el pròxim 20 de març serà el torn de 
l’escriptora i activista pels drets de les dones, Bel Olid, qui reflexi-
onarà sobre el feminisme. Tots dos actes començaran a les 19 h.

https://www.facebook.com/Entretots.Associacio
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Dijous 26
Conferència sobre 
l’estalvi energètic
A les 18 h, al Centre Cultural
Organitza: PAH Ripollet-
Cerdanyola

—
Divendres 27
Teatre: Nadia
A les 21 h, al Teatre Auditori
Nadia és un muntatge de teatre 
documental sobre l’experiència 
vital de Nadia Ghulam, una 
noia de 30 anys nascuda a 
Kabul, explicada per la mateixa 
protagonista. Una infantesa i 
joventut dures, marcades per 
la guerra i la pobresa en què va 
haver de fer-se passar per un 
home per poder treballar, i el seu 
compromís actual amb iniciatives 
socials per divulgar la cultura 
afganesa i la situació de la dona.
A les 20.15 h, a l’Espai Domènec 
Torras, hi haurà una presentació 
a càrrec d’Àngels Leiva.
Al finalitzar l’obra hi haurà un 
col·loqui amb la protagonista.
Organitza: AETMV

—

Dissabte 28
Trobades amb l’art
A les 10.30 h, al Caixafòrum
Aquestes sortides es fan un cop 
al mes i estan organitzades pel 
Centre Cultural. El grup queda 
davant la porta del museu i un 
dels professors de pintura del 
Centre Cultural realitza la visita 
comentada a una exposició.
Organitza: Ajuntament de 
Ripollet

Taller de clown
A les 11h al Centre Cultural
Organitza: Associació El Rabeig

VIII Concert
del cicle música
religiosa Miserere
A les 21 h, a l’església
de Sant Esteve
Obres de Mozart, Allegri
i Cererols, amb la participació 
de la Coral Lupulus Ensemble, 
Coral Veus del Vallès i Coral 
Juvenil de la SCV.
Organitza: Societat Coral “El 
Vallès”, amb la col·laboració
de Nits de Música de l’AETMV

—
Diumenge 29
Taller familiar
de fotografia
A les 10 h, al Centre Cultural
Organitza: Acció Fotogràfica 
Ripollet

Teatre: Luna lunera
A les 10.30 h, al Teatre 
Auditori
Representació del grup de teatre 
del centre de treball Aspasur. 
Recomanada per a alumnes
de primària.
Organitza: Fundació Catalònia 
Creactiva

—
Dimarts 24
Ripolletres:
Atrapados por el deseo
A les 19 h, a la Biblioteca 
Municipal
Presentació i conversa al voltant 
del nou llibre de l’escriptora local 
Mireia Hernández.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 25
Hora del conte:
“Contes que fan festa”
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
A càrrec de Susagna Navó.
Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Cinema: Una qüestió
de gènere
A les 19 h, al Centre Cultural
De Mimi Leder.
Organitza: Dones per la Igualtat

— Mira
el trailer

Reserva
d’entrades

+ info

https://youtu.be/UepKPBffPtM
https://www.espectadorsripollet.cat/agenda/nadia-cia-la-conquesta-del-pol-sud
https://www.facebook.com/scvalles/
https://afr.cat/
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TEIXINT VINCLES
Iván Zahínos
Cooperant i guionista del documental Woman

Presentes la pel·lícula Woman a Ripollet el dia 
2 al Teatre Auditori, dins els actes del 8M.
En què consistirà l’acte?
Primer passem la pel·licula. No fem cap spoiler ni 
donem cap pista. Després obrim un espai de debat 
amb tothom. Són moments molt interessants per 
rebre el feedback i el que la gent ha sentit amb el 
film i les seves reflexions. Allà també expliquem el 
que realment estem fent en el marc dels projectes a 
Moçambic i altres països que originen aquest tipus 
de documental.

A la pel·lícula parleu de violència de gènere 
a Moçambic, partint d’un cas potent com la 
Josina Machel.
El seu cas és icònic, perquè és la filla del que va 
ser el primer president de Moçambic després de 
la independència de Portugal, Samora Machel, i 
al país és una persona molt important, la filla del 
que es considera el pare de la nació. És una persona 
molt coneguda, però en realitat la violència no té 
fronteres, ni límits ni exclou a ningú. Ella va ser una 
persona que va patir un cas molt seriós de violència 
i des del primer moment que vam pensar el docu-
mental volíem comptar amb Josina com a protago-
nista, i amb altres dones també, però la Josina era un 
cas molt important precisament per transmetre que 
això no va de rics i pobres, això és un tema transver-
sal i que hem de lluitar contra la violència masclista 
a qualsevol esfera.

“La violència de gènere 
no va de rics i pobres” 

Es pot fer un paral·lelisme entre què passa
a ciutats com Maputo i la situació aquí?
Evidentment hi ha paral·lelismes; el que passa és que 
a països com a Moçambic la resposta dels serveis 
públics o entitats que treballen en prevenció i atenció 
en aquests tipus de casos és molt dèbil. Aquí, per 
exemple, tenim municipis que són una mica bandera 
del que s’està fent per la lluita contra la violència de 
gènere; Maputo intenta seguir les passes de ciutats 
com Barcelona i els serveis que tenen. Però els pressu-
postos que es destinen en aquest tipus de polítiques 
públiques encara estan molt lluny del que cal.

Et fa especial il·lusió ser a la projecció a 
Ripollet, la teva ciutat natal, amb un 8M
més reivindicatiu que mai?
Molta! Jo vaig marxar de Ripollet l’any 98 i vaig 
tenir la sort de viure a diferents països. Encara tinc 
una agenda molt llarga de viatges, però tinc família 
i amics allà. És un lloc on m’agrada molt tornar i 
poder fer la presentació allà és un regal. M’agrada 
poder contribuir a aquesta data des de la nostra or-
ganització, des de MedicusMundi, 
amb aquest documental que 
també lluita per la igualtat i 
un món lliure de violència.

Jordi Pi Lletí / Intus

Escolta
l’entrevista

http://upload.ripollet.cat/FILES/MP3/ripolletradio-entrevista-ivanzahinos.mp3
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Altres
activitats
Tallers del Kftó
Dimarts, de 17 a 19 h
Cuina
Dimecres, de 18 a 19 h
Repàs de matemàtiques
Dilluns, de 18 a 19 h
Il·lustració
Taller per a joves a partir
de 12 anys. Inscripcions a 
kftoripollet@gmail.com.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Concurs a Instagram
de micromasclismes
a la inversa
Fins al 5 de març
Fes la teva foto o el teu 
vídeo curt exposant un 
“micromasclisme a la inversa” 
i puja’l a Instagram, etiquetant 
@8mlluiscompanys i amb els 
hashtags #posatalanostrapell, 
#micromasclismes i #8M.
Organitza: Institut Lluís 
Companys

Recomanacions de 
llibres per la igualtat, 
feministes, contra la 
discriminació i amb 
perspectiva de gènere
Fins al 8 de març
Fes-li una foto i puja’l a 
Instagram amb una breu 
explicació i els hashtags 
#bookstagram, #8m i 
#endinsatenlalectura, etiquetant
@bibllcompanys.
Organitza: Institut Lluís 
Companys

Jugatecambiental 
Pinetons: “Fem el 
memory del parc”
D’11.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Jugatecambiental 
Massot: “Dibuixem
la natura del parc”
D’11.30 a 13.30 h,
al parc del Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Juga amb la història: 
“Jugant amb xocolata”
A les 12 h, al CIP Molí
d’en Rata
Preu: 4 euros per infant
Inscripcions a molidenrata@
ripollet.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Dinar d’aniversari
de la PB Ripollet
A les 14 h, al restaurant 
Enovin
Dinar de celebració dels 45 
anys de la Penya Barcelonista de 
Ripollet. Preu: 35 €
Organitza: PB Ripollet

Dinar de germanor
A les 14 h, a la seu del Centro 
Aragonés
Dinar per celebrar el Dia de la 
dona treballadora.
Preu: socis, 12 €; no socis, 16 €.

El silenci de Lorca
A les 18 h, al Teatre Auditori
Espectacle complet d’El silenci 
de Lorca, que es va poder veure 
parcialment la passada Festa 
Major. Música i dansa amb una 
aclucada d’ull a l’afusellament 
de Lorca i un homenatge sentit 
a totes les víctimes silenciades, 
afusellades i enterrades als vorals 
de les carreteres.
Sílvia Mor i Noelia España al ball; 
Sergio Muñiz i Juan Gallardo a 
la guitarra, i Jesús Campos a la 
percussió.
Preu: 8 €.
Entrades al Centre Cultural i a 
taquilla el dia de l’espectacle.
Organitza: Associació Cultural 
El Local

—
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Concurs “On són 
les dones?”
Del 6 al 14 de març
Busca i coneix 10 dones 
rellevants als aparadors 
liles de Ripollet. Entre les 
persones que completin 
la ruta se sortejarà un lot 
feminista.
Organitza: Ajuntament 
de Ripollet

—
Expo —
sicions
CENTRE 
CULTURAL
Fins al 31 de març,
a la Sala 1 i la Sala d’Art
“Natural/Artificial”
Inauguració el 15 de març 
a les 12 h; visita familiar el 
22 de març, a les 12 h.
Exposició produïda pel 
Centre d’Art La Panera 
que treballa la dicotomia 
natural i artificial, en 
un moment històric en 
què ambdós conceptes 
semblen haver-se 
desdibuixat més que mai. 
Diferents artistes tracten 
aquesta dicotomia en 
una sèrie de treballs que 
aborden temes com els 
materials, el paisatge, el 
menjar i els animals. 
L’exposició compta amb 
un servei educatiu per les 
escoles (cultura@ripollet.
cat), i amb activitats 
complementàries que es 
realitzaran durant el mes 
de març.

FILEM PRIM
Voluntariat als parcs

Aquest any, la Jornada de Voluntariat tindrà com a es-
cenari els parcs i zones verdes de Ripollet. Serà tot un exerci-
ci de neteja i conscienciació, el pròxim 23 de març, amb prop 
de 900 alumnes amb els seus mestres, sumats als treballadors 
de Jardinet, Ajuntament i de l’Agrupació Ripollet Natura, 
recorrent els parcs.

Esperem que aquesta jornada serveixi a aquests joves per veure 
la problemàtica, valorar el treball que cada dia realitzen els ope-
raris dels parcs i, sobretot, reflexionar sobre la necessitat de can-
viar alguns dels nostres comportaments. D’aquesta manera, po-
dran actuar també com agents de canvi, traslladant l’experiència 
al seu entorn més pròxim, obtenint així un efecte multiplicador.

25 anys tenint cura dels parcs
A Jardinet estem d’aniversari. Aquest 2020 fa 25 que ens vam 
constituir com a cooperativa local. Vam néixer el gener de 1995 
com a resultat d’un projecte de formació ocupacional. Un dels 
nostres plantejaments ha estat i és donar prioritat a la incorporació 
de persones amb especials dificultats per accedir al mercat laboral. 
Vam iniciar el projecte 6 persones i avui dia som 17 treballadors 
a l’empresa, encarregats de la neteja i manteniment dels parcs de 
Ripollet. Com treballadors i veïns de Ripollet ens sentim part del 
municipi i és des d’aquest compromís que volem ser impulsors de 
canvi en l’àmbit social i ambiental. Aquesta filosofia és la que ens 
va portar a ser una de les primeres empreses en obtenir la certifica-
ció mediambiental europea EMAS i a participar i promoure totes 
aquelles activitats encaminades a millorar el nostre entorn.
Treballem cada dia als nostres parcs i, desgraciadament, encara 
continuem sorprenent-nos amb la quantitat i varietat 
de deixalles que hi trobem. Papers, llaunes, restes de 
menjar, ampolles de vidre, mobles vells, excrements 
de gossos... Se’n podria fer una exposició 
fotogràfica ben curiosa. Si bé pot ser un 
suggerent exercici d’imaginació reconstruir 
el viatge d’aquell microones des d’alguna 
cuina desconeguda fins al fons d’una 
pista d’skate, no deixa de ser un problema 
d’incivisme que ens afecta a tots.

Àngels Blánquez /

Presidenta del consell rector de Jardinet

+ info

+ info

http://www.lapanera.cat/home.php?op=9&module=programacio&cad=1&item=190
http://www.jardinetsccl.es/
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CREEM ESCOLA
Escoles públiques,
pals de paller

Avui, per a la infància i la joventut, viure, conviure i apren-
dre en una societat complexa requereix de grans esforços per part 
seva per adequar-se a les situacions i contextos que es presenten en 
el seu dia a dia. Tanmateix, també ens exigeix a les persones (famí-
lies, mestres i ciutadania), que acompanyem i compartim aquests 
processos de creixement i aprenentatge, d’una gran dosi de respon-
sabilitat, compromís i treball que garanteixi aquells elements im-
prescindibles per arribar amb dignitat i rigor a les fites previstes.

Conceptes fonamentals com ara una determinada idea i cultura d’in-
fància i adolescència, la perspectiva inclusiva, l’atenció a la diversitat, el 
respecte per les individualitats d’infants i joves, els seus drets i responsa-
bilitats..., es visualitzen com el punt de partida comú per a la millora i el 
desenvolupament de l’educació pública. Tal vegada, les identitats pròpies 
de les famílies amb criteris, creences, llengües, cultures i hàbits de vida 
diferents i enriquidors, tots ells, que complementen i fan realitat aquesta 
construcció participada d’educació i d’escola pública.
En aquest sentit, el reconeixement i la confiança en la professionalitat dels 
equips de mestres i en les actituds i accions educatives reflexionades es 
relata també com el tret d’identitat de l’escola i l’educació pública. Tot 
plegat, sota el paraigua de l’escola pública, infants, joves, famílies i mestres 
esdevenen autèntics pals de paller sobre els quals es contrueixen la varie-
tat de projectes educatius singulars a la nostra població com a fruit de la 
recerca, la reflexió i el debat pedagògic dels equips docents, que donen res-
posta educativa a les demandes i necessitats d’infants i joves nenes i nens.
És per aquest motiu -ara més que mai- que l’educació i l’escola pública 
a Ripollet tenen un paper fonamental i es consoliden com a motor de 
transformació educativa i social a la nostra població, tot prenent més sig-
nificat com a nucli de les nostres comunitats educatives, des de les estruc-
tures que promouen els equips docents vetllant per garantir la igualtat 
d’oportunitats entre infants i joves, tot i la manca de recursos de tot tipus 
que ja fa temps ens afecta a totes i tots.
Compartir i participar des de les comunitats educatives en el desplega-
ment d’un projecte educatiu de ciutat es defineix com a una gran ocasió 
per participar i contribuir en un futur proper més equitatiu, respectuós, 
humà i lliure de Ripollet i la seva ciutadania.

Equips docents / Escoles públiques de Ripollet

PL. DE L’ONZE
DE SETEMBRE
Del 6 al 28 de març
Exposició 
fotogràfica:
“Juntes som més 
fortes”
Divendres, 6 de març, a 
les 19 h, inauguració.
Organitza: AFOCER
Col·labora: Ajuntament 
de Ripollet

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
Del 2 al 28 de març
Exposició 
fotogràfica:
“La dona”
A càrrec d’Acció 
Fotogràfica Ripollet

Del 30 de març al 18 
d’abril
“Pedrolo, més 
enllà dels límits”
L’exposició presenta 
l’ampli univers pedrolià, 
tant en la seva dimensió 
biogràfica com literària. 
S’explicita la relació de 
l’autor segarrenc amb 
el concepte de límit i, 
per extensió, amb el de 
llibertat. 
A càrrec de l’Institut
de les Lletres Catalanes

—

+ info

http://ripollet.cat/asp/content.asp?id=31685
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Ripollet, referent
vitivinícola

Tret de les vinyes ornamentals que 
hi ha avui al parc dels Pinetons, res del 
paisatge del Ripollet actual ens recorda 
que un dia ocupaven bona part del seu 
territori. Era l’any 1888 i a Ripollet exis-
tia un viver de ceps referent en l’àmbit 
provincial sostingut per la Diputació de 
Barcelona que contribuïa a l’estudi de les 
noves tècniques per la futura viticultura. 
L’activitat a la vinya no es va aturar, sinó 
que va anar en augment i fruit d’aques-
ta producció important es va decidir la 
construcció d’un celler cooperatiu l’any 
1921, una obra modernista de l’arqui-
tecte Cèsar Martinell, enderrocada l’any 
1973 per donar pas a l’autopista.

Catedral del vi
Vinyes majoritàriament de petits parcers que es van anar conreant fins que la indústria va fer aban-
donar el treball del camp per les fàbriques iniciant un nou model econòmic. L’asfalt ha engolit una 
“catedral del vi”, el paisatge rural, però no la documentació escrita que ens permet certificar aquest 
passat vitivinícola de Ripollet i tampoc ha esborrat la memòria de dones i homes que ens expliquen 
com la verema omplia els carrers d’aromes, de carretons que amunt i avall portaven a tret d’alba la gent 
al camp i al vespre el raïm collit.
Ripollet va tenir doncs un paper destacat en l’estudi i formació dels viticultors a tota la província i va ser 
juntament amb altres municipis propers una de les cooperatives de major producció de Catalunya.
Si en algun moment heu sentit parlar de la vinya, de veremes viscudes directament o a través del 
record de les vostres famílies, si penseu a formar-vos en aquest sector, no dubteu en venir per-
què la segona part d’aquesta història està per escriure i l’escriureu vosaltres. L’escriurem junts!
El pròxim 11 de març, a les 18 h, a la Sala d’Actes del Centre Cultural, explicarem a tots els 
que ens vulgueu acompanyar de quan Ripollet era vinya i com en el futur es dibuixa (VI)tal. 

Sol Roig / Directora Emovins

FEM
MEMÒRIA

Foto: CIP, cedida per la família Creus Molist

+ info

http://www.emovins.cat/
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Recuperemos el agua, 
recuperemos nuestros 
derechos
Los días 13 y 14 del pasado mes de febrero 
tuvieron lugar las Jornadas de Municipaliza-
ción del Agua en Ripollet, unas jornadas en 
las que se expusieron y analizaron experiencias 
de municipalización de cara al inició de la ges-
tión del agua desde la empresa pública Genera 
Mitjà Propi Ripollet SL.
Estas jornadas representan un paso más en el 
camino iniciado en 2016 por Decidim para 
recuperar para nuestra ciudad el control de 
la gestión del agua potable. Confiamos en el 
modelo de gestión pública como forma eficaz 
y eficiente de prestar un servicio al tratarse del 
único que puede garantizar un acceso univer-
sal y un retorno de los beneficios para mejorar 
la sociedad, fuera de los intereses privados. 
Además, nos permite garantizar unas condici-
ones laborales justas para las trabajadoras que 
prestan el servicio.
Pretender, como han hecho los grupos políti-
cos contrarios a la municipalización del agua, 
que la gestión privada de un bien de primera 
necesidad es una opción válida, es ignorar los 
graves problemas provocados por la gestión 
privada de vivienda, electricidad, transporte, 
sanidad… y que han supuesto alzas de precios 
inasumibles, pobreza o precarización laboral, 
entre otros efectos indeseables. 
El proceso de municipalización se ha visto 
dificultado por algunos de los cambios legales 
llevados a cabo por el Estado (Ley de Estabili-
dad Presupuestaria, reforma del artículo 135 
de la Constitución, la disposición adicional 
de los Presupuestos del Estado de 2017…) 
que han afectado a la capacidad de autonomía 
municipal al limitar y condicionar el gasto 
municipal o que pretendieron beneficiar a las 
empresas privadas de servicios.
Debe ser un objetivo de todas recuperar la 
máxima autonomía municipal, una autono-
mía que nos permita decidir libremente, ya 
sea el destino de los fondos municipales (para 
mejorar nuestros equipamientos, ampliar el 
personal municipal o mantener nuestras ca-
lles) o que negocios privados pueden desarro-
llarse en nuestros barrios y cerca de nuestras 
escuelas. Recuperar la gestión del agua es un 
primer paso para recuperar nuestro derecho, 
como vecinas y vecinos, a decidir que Ripollet 
queremos. 

Señores, señoras,
¡hagan juego!
Una vez más el equipo de gobierno JUEGA 
con las contradicciones, primero aprueban 
una resolución de Alcaldía dando permiso 
para abrir una sala de juegos, apuestas y bingo, 
posteriormente y una vez que se dan cuenta de 
la alarma social creada, se desmarcan con una 
rueda de prensa en la que el mismo gobierno 
pretende presentar una moción en contra de lo 
que han aprobado y que rápidamente se publi-
ca en los medios escritos que tienen copados, 
para mostrar su disconformidad con lo que 
ellos mismos han aprobado y han concedido la 
licencia de apertura, jugando así con la inteli-
gencia de los vecinos y las vecinas de Ripollet. 
Este equipo de gobierno que quería trans-
formar Ripollet, está consiguiendo a base de 
su incompetencia y su incapacidad, el peor 
Ripollet de los últimos 20 años; más abando-
nado, más sucio, con menos inversiones, pero 
además ahora, el gobierno de Decidim Ripollet 
que siempre ha presumido de anticapitalista, 
de animar a transgredir las leyes, nos sorprende 
con una concesión de licencia, para la apertura 
de un local destinado a las apuestas, juegos de 
azar y bingo con un espacio de casi 1000 metros 
cuadrados, al lado de un colegio y un instituto, 
y de una zona de ocio. 
¿A qué juega el gobierno de Decidim Ripollet?, 
está claro que sólo se preocupan de sus fiestas 
y de hacerse autobombo de su propaganda po-
lítica, y de sus asambleas participativas, en las 
que sólo participan ellos. ¿Por qué no han con-
sultado al pueblo para saber qué pensábamos 
sobre la concesión de esta licencia de la sala de 
juegos y apuestas?, ¿por qué no han informa-
do al AMPA del Institut Lluís Companys, ni 
al AMPA de l’Escola Escursell, ni a la Asocia-
ción de Vecinos de la Calle Maragall?, cuando 
se sabía des de Enero del 2018 de la voluntad de 
crear este negocio.
Desde el PSC denunciamos que este tipo de 
negocios sea el modelo a seguir para nuestro 
pueblo. Queremos más inversiones y más 
equipamientos, más cultura y sobre todo, más 
transparencia y menos engaños. Queremos 
más respeto y que el gobierno asuma su res-
ponsabilidad, no podemos estar más en contra 
de su política y gestión. 
Ripollet no debe ser el referente de las salas 
de apuestas y juegos; ¿es eso lo que realmente 
quieren las ciudadanas y los ciudadanos de Ri-
pollet? NO. 
Queremos más EDUCACIÓN, queremos 
más Industria y más trabajo. Abran los ojos este 
es el gobierno que tenemos, los que dicen una 
cosa y hacen lo contrario. Una vergüenza.

Opinió
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El puente de La Ferrería 
tiene dueño
El popularmente conocido como “Puente de 
la Ferrería” (puente sobre el rio Ripoll que 
enlaza la C-58 con la carretera BV-1411) está 
pidiendo a gritos que alguna Administración 
Pública le dedique la dotación presupuestaria 
que su mantenimiento requiere para su ade-
cuada utilización. Las balsas de agua que se 
forman en el vial en tiempos de lluvia y una 
deficiente iluminación hacen que la inseguri-
dad sea el denominador común para los con-
ductores que día a día pasan por allí. El Grupo 
Municipal de Ciudadanos ha presentado para 
este mes de Febrero una moción al Plenario 
Municipal a los efectos de instar a la Genera-
litat de Cataluña (concretamente al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat) para que de 
forma urgente se realicen las intervenciones 
necesarias para paliar las graves deficiencias 
de mantenimiento y que provocan las que-
jas de los usuarios. I es que desde finales del 
año 2010, y después de un verdadero calvario 
burocrático entre las diferentes administraci-
ones titulares del vial, léase Consells Comar-
cals del Vallés Occidental, el Barcelonés y la 
misma Area Metropolitana de Barcelona), se 
consiguió que el mismo fuera traspasado a 
la Generalitat de Cataluña, quien aceptó su 
titularidad. Como Ayuntamiento de Ripo-
llet, como administración más próxima a los 
ciudadanos, no podemos permitir que la falta 
de inversión de un gobierno de la Generalitat 
que va a la deriva se convierta en una falta de 
atención hacia los problemas reales y cotidia-
nos de nuestros vecinos. 

Implementem
el nostre programa 
amb polítiques reals
i necessàries per a
Ripollet
Segurament hagis conegut a gent que quan li 
dius que vens de Ripollet no sap ni que exis-
teix. En els teus dies més pessimistes, a l’hora 
d’explicar-los hi com és Ripollet els hi esmen-
taries els seriosos problemes de contaminació 
—que vénen de llarg—, que som el tercer mu-
nicipi amb més atur percentual de la comarca, 
per sobre de la mitjana del Vallès i també de 
la mitjana catalana. Una ciutat on només sis 
d’entre una seixantena de noms de carrers de 
persones són de dones i on l’única biblioteca 
municipal es passa tancada tot l’estiu.
A Esquerra Republicana se’ns presenta una 
gran oportunitat per dur a terme importants 
mesures polítiques amb un impacte real i 
immediat. Per respecte a la gent que va confi-
ar-nos el seu vot i per coherència amb la nostra 
vocació de servei públic, lluny de fer el paper 
d’oposició batussera, de fer- nos fotos davant 
de locals buits amb cartells tapats i persianes 
baixades, tenim molt clar que som aquí per 
a fer política pràctica, aquella que millora de 
forma efectiva la qualitat de vida de la nostra 
ciutadania. Així doncs, Esquerra Republi-
cana, juntament amb el Jovent Republicà, 
implementa part del seu programa electoral 
incorporant al Pla d’Acció Municipal, entre 
altres mesures, un nou Pla de promoció eco-
nòmica per a lluitar contra l’atur; la creació 
d’un vial al camí de la Serra que faci una fun-
ció similar a les rondes de Barcelona, recon-
duint el flux de vehicles i descongestionant 
el trànsit del centre de la ciutat, el que facilita 
una futura peatonalització de molts carrers 
de l’interior de Ripollet. També es millorarà 
el servei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC), la Biblioteca estarà oberta durant 
l’estiu, per facilitar la difusió de la lectura i la 
cultura entre les i els joves; es reimpulsaran la 
Taula animalista i la Taula de Diversitat fun-
cional i es millorarà el procés de Pressupostos 
participatius per a fer-los més transparents i 
oberts al veïnat. Es crearà una Escola d’escala-
da per a cobrir les necessitats d’una població 
molt compromesa amb l’esport; es treballa-
rà en un Pla d’Educació que cobreixi tota la 
pròxima dècada i en una nova ordenança de 
civisme. També es faran camins escolars segurs 
per als infants.

A Ripollet també
hi ha jovent!
Ripollet necessita focalitzar i potenciar els seus 
esforços en la joventut, ja que, actualment, 
els espais habilitats per a tal efecte no s’estan 
amortitzant. Per començar, és inadmissible 
que un servei com és el Casal de Joves sigui 
gestionat per una empresa privada i, menys 
encara, que aquesta empresa no sigui de Ri-
pollet. Al final, molt defensar la municipalit-
zació, però els serveis segueixen sent gestionats 
per empreses privades i, per tant, fomentant la 
precarització dels treballadors/es.
Ripollet no es pot permetre que un servei 
com el KFTÍ, amb 40 places disponibles, 
tingui gairebé la meitat d’aquestes sense ocu-
par. S’ha de potenciar aquest servei, tot i que 
és encara més prioritari remodelar el casal de 
joves, invertint a sanejar i eliminar les humi-
tats, ja que fa més de quatre anys que es va 
denunciar i encara no s’ha fet res. Però potser 
la prioritat són les goteres de les oficines dels 
funcionaris del PAME... Tampoc és normal la 
poca cura que s’ha tingut amb la figura dels 
educadors/es de carrer. No pot ser que un ser-
vei tan important hagi estat gairebé mig any 
sense cobrir-se i que, fa un parell de setmanes 
torni a engegar-se però de manera individual 
i no en parella, com anteriorment. Una altra 
cosa que no té sentit és el fet d’involucrar als i 
les joves de 4t dels instituts de Ripollet en els 
pressupostos participatius, però després no 
realitzar-los, o realitzar-los a mitges. Això, el 
que genera, és desconfiança per part del jovent 
i poques ganes de participar.
Per últim, pel que fa a l’oci juvenil, en gene-
ral hi ha molt poca oferta i poca publicitat 
d’aquesta. S’han de millorar els canals de co-
municació, treballar conjuntament amb la 
joventut i sobretot escoltar les seves deman-
des. Durant la setmana hi ha algunes ofertes 
però, quines són les opcions d’oci al municipi 
durant el cap de setmana? Cap. El jovent ne-
cessita un espai on poder reunir-se, compartir, 
divertir-se, relacionar-se i conèixer-se. No ens 
queixem després si fan soroll al parc o estan 
voltant pel carrer, bàsicament perquè no se’ls 
ofereix res. Cuidem el nostre jovent, cuidem 
el nostre futur!
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LA RÀDIO,
AL DIA
ripolletradio.cat
91.3 FM
Dilluns
10-13 h Bon dia, Ripollet
18-19 h Blues Barrelhouse
19-20 h Bravo por la música (1r) / Espacio infinito (2n) / 
A les portes de Troia (3 i 4t) (CP)
20-22 h El 7è art de Talia
22-23 h El Corralón del Blues

Dimarts
10-13 h Bon dia, Ripollet
18-19 h El Gramòfon
19-20 h La Careta Parla - La Careta Teatre (1r) / APCAV 
Radiofaro (2n) / La ciència és nostra (3r) / Així som - 
Aspasur (4t)
20-21 h Gitanes a la ràdio - Gitanes de Ripollet (1r) /
Entretots (2n i 4t) / Clàssics contemporanis (3r)
21-22 h L’Hora dels Tribuneros (1r i 3r) / El kamaleó 
Roig (2n i 4t)
22-23 h Elèctric Cafè

Dimecres
10-13 h Matins pop-rock
18-20 h Los Tres Tenores... dan la nota
20-21 h Peluts - SPAM (CP) (1r i 3r) / El Camino - As-
sociació Camino Ancestral de Santiago (2n) / La Onda 
D-Mente (4t)
21-22 h La Escalera - Asociación Música de Autor La 
Escalera (1r i 3r) / Des de la història (2n) / Boxea (4t)
22-23 h A tot jazz

Dijous
10-13 h Matins pop-rock
18-20 h Magazín Info Setmanal
* 19 h Retransmissió mensual del Ple Municipal (4t o 5è)
20-21 h Excusas al palco (1r) / Planeta Binario (2n) / 
Ratones de Buhardilla - Club d’Escacs Palau Ausit (3r) / 
Retransmissió del Ple (4t o 5è)
21-22 h Lágrimas de Celuloide (1r i 3r) / Lucha con no-
sotros - Asociación Parados Cerdanyola-Ripollet (2n) / 
Retransmissió del Ple (4t o 5è)
22-24 h Ohhh TV podcast / Gamers Ocupados

Divendres
10-13 h Bon dia, Ripollet
13-15 h Reposició magazín Info Setmanal
18-19 h Ruta 66 (CP)
19-20 h Jaleando
20-21 h Coblejant (CP)
21-23 h Viaje al Reino del Metal - Ripollet Rock
...............................................................................................................

De 10 a 13 i de 17 a 20 h Butlletins locals: 
Migdies i matinades Clàssics Contemporanis
Nits, des de final de la programació
fins a les 2 am Ongo Bongo
Caps de setmana
Dissabtes i diumenges, de 10-24 h Reposicions
dels programes emesos entre setmana.
Dissabtes, a les 13 h Repetició de l’Info Setmanal
A les 22 h Don’t Stop Dancing

Dissabte 7 de març
9 h —
Pavelló Municipal Joan Creus

Més informació i inscripcions
als entrenaments setmanals

Patinatge
escolar

Dissabte 21 de març
9 h —
Poliesportiu Municipal

Més informació i inscripcions:
Coordinació d’esports de cada centre escolar

Atletisme
escolar en pista

Trobades locals

Escolta’ns

http://ripolletradio.cat
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Una de les primeres actuacions que es duu a terme en el marc 
de l’Any Sumem Verd és la millora de la recollida i la gestió dels vo-
luminosos. Es tracta d’aquells residus que no podem dipositar a cap 
contenidor i que són difícils de dur fins a la deixalleria. Podem parlar, 
per exemple, de matalassos, mobles i trastos vells.

L’Ajuntament disposa d’un servei municipal gratuït de recollida de volumi-
nosos. Només cal deixar avís al telèfon gratuït 900 502 273 o bé enviar un 
correu a ripollet.net@ripollet.cat perquè el passin a retirar el dia correspo-
nent: dilluns, dijous i dissabte, sempre al matí. Tant el telèfon com el correu 
electrònic també es poden utilitzar per a comunicar incidències o queixes 
del servei.
Com succeeix en molts altres aspectes, la corresponsabilitat entre l’Ajunta-
ment i els veïns i veïnes és imprescindible. La utilització incorrecta d’aquest 
servei ha provocat que la recollida d’aquest tipus de residu s’hagi incremen-
tat fins a doblar el servei que inicialment s’havia de prestar.
Així, actualment s’hi dediquen 180 hores i 4 vehicles durant els 7 dies de 
la setmana. Tot i aquests números, les tones recollides de voluminosos han 
augmentat un 82 per cent. No respectar els dies de recollida ha fet que s’ha-
gi convertit en una imatge habitual que a qualsevol hora del dia els entorns 
dels contenidors estiguin plens de mobles i trastos vells.
Per això, s’ha vist convenient endegar una campanya que ajudi a donar vi-
sibilitat a aquest servei i a recordar quins són els dies i horaris per a deixar 
aquests voluminosos. A partir del mes de març es col·locaran elements als 
contenidors on s’indicarà quins mobles i trastos es poden recollir i quins 
no, com ara residus perillosos i electrodomèstics. També es farà un recorda-
tori dels contactes, tant de la recollida de voluminosos com de la Deixalleria 
Municipal, per tal de facilitar l’accés dels veïns i veïnes a aquests serveis.
D’aquesta forma, amb la col·laboració de totes, veïns, veïnes i Ajuntament, 
contribuirem a millorar el nostre entorn i a gaudir d’un espai públic més 
net i endreçat. #SumemVerd

Els voluminosos

Patinatge
escolar

Més informació i inscripcions:
Coordinació d’esports de cada centre escolar
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LA CONTRA

La cineasta ripolletenca Belén 
Funes, amb el seu primer llarg-
metratge La hija de un ladrón, 
va endur-se el Goya a millor di-
recció novella. Funes, a més, ha 
esdevingut la més guardonada 
a la darrera edició dels premis 
Gaudí, amb el guardó a millor 
direcció, millor guió i millor 
film en llengua no catalana.

D’on et ve la vocació pel 
cinema?
A la meva mare sempre li ha agra-
dat el cine i érem socis d’un video-
club del carrer del Calvari. També 
anava molt al cine amb les amigues 
de Ripollet. Al Punt de Cerdanyo-
la, que de vegades feien pelis en 
VO, que m’agradaven molt. 

Com ha estat el camí fins 
a assolir aquests premis?
Un camí molt llarg i dur, però tam-
bé m’ho he passat molt bé fent pe-
lis i treballant per a altres directors. 
És una professió que t’exigeix tenir 
un tren de vida de poc gastar i això 
també m’ha fet madurar més aviat. 

Amb qui has treballat?
Amb Isabel Coixet, a quí admiro 
molt, Mar Coll, Isaki Lacuesta... 
I ara he tingut la sort de comptar 
amb Greta i Eduard Fernández, 
que han cregut en mi i en Marçal 
d’una manera una mica kamikaze, 
coneixent-nos molt poc.

Belén Funes
Directora de cinema

Una altra medalla 
per a l’ESCAC.
Sí, diuen que és La Ma-
sia del cinema! 

Com fas perquè 
apostin per tu?
Has de creure molt en 
el que estàs fent i en-
grescar a altra gent que 
també hi cregui. Són 
processos molt llargs que duren 
molt de temps. Rodem 12 hores al 
dia. Això per a la conciliació fami-
liar és terrible, perquè has de posar 
molt de tu i de la teva vida perso-
nal. He tingut la sort de tenir molt 
bon equip i aleshores la sensació de 
responsabilitat no t’ofega. Amb La 
hija de un ladrón he tingut una ex-
periència molt maca. No la recor-
do gens traumàtica.

I ara què?
Estic recuperant una mica la calma 
després de tantes emocions i pro-
moció. Ja tenim ganes de posar-nos 
a escriure la pròxima pel·lícula.

Ser directora és una
raresa al món del cinema?
Sí, però cada cop menys. Hi ha una 
gran quantitat de pel·lícules que 
estan rodades per dones i interna-
cionalment triomfant a festivals 
i rebent un reconeixement. És un 
camí que hem començat i que es-
pero que dins tot es normalitzi i no 

calgui preguntar sobre les dificul-
tats de ser dona i voler dirigir.

Precisament al teu
discurs als Goya et vas 
adreçar a les nenes.
Sí. Era com parlar-me a mi mateixa 
quan era petita i veia la Gala dels 
Goya i, de sobte, apareixien direc-
tores com ara Pilar Miró, Isabel 
Coixet, Iciar Bollain... Era la cons-
tatació que era possible. I vaig voler 
aprofitar per donar el missatge que 
el cinema necessita dones i que les 
nenes poden fer el que es proposin, 
com he fet jo mateixa.

Toni MIralles

—
“Rodem 12

hores al dia. 
Això és terrible 

per a la con-
ciliació”

—
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Escolta
l’entrevista

http://upload.ripollet.cat/FILES/MP3/ripolletradio-entrevista-belenfunes.mp3

