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L’Ajuntament de Ripollet disposa d’un
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), que atén, de forma gratuïta
i confidencial, a les dones (i els seus/
seves fills/es) i joves, víctimes de violència masclista o de discriminació per
raó de gènere.
El SIAD de Ripollet disposa d’un equip
multidisciplinari, que ofereix atenció
social i psicològica i assessorament
jurídic amb visió de gènere. Des de setembre ja ha atès una vintena de casos.
El SIAD funciona amb cita prèvia, que
es pot sol·licitar directament al telèfon
935 046 040 (Regidoria de Polítiques
d’Igualtat, als matins) o bé a través del
correu electrònic siad@ripollet.cat.

Què fa el SIAD?

Ofereix un espai d’atenció integral amb
el fi de poder treballar els processos de
reparació i recuperació dels efectes de la
violència masclista o de casos de discriminació per raó de gènere, ja sigui en la
vida laboral, social, personal i familiar.
Tracta a dones adultes i també a joves
a partir de 16 anys que viuen relacions
abusives.
Els seus objectius són fomentar l’apoderament de dones i joves, promoure la mirada de gènere i feminista, crear un punt
de referència per a les dones i joves del
municipi, impulsar la participació de les
entitats locals i generar xarxa social i comunitària.

L’equip

 l servei es fa en conveni amb la FundaE
ció Agi i disposa d’una agent de gènere/
igualtat, que realitza la primera acollida
per obrir i/o derivar el cas; una psicòloga
per fer acompanyament a les dones en la
cerca de les seves estratègies i la decisió
del que volen fer; i una jurista, que assessora en qüestions legals per violència o
discriminació.
En aquesta nova etapa del servei, es vol
anar més enllà de l’atenció individual i
també s’incorporen dinàmiques de grup,
per treballar l’apoderament col·lectiu i
de gènere. El SIAD fa cribratge de casos
cap altres serveis i també atén casos que
arriben des de Serveis Socials, policia,
jutjats, CAP, entitats, etc.

Cuida la teva veïna.
Acompanya-la contra la
violència i la discriminació

L’Apunt

Reyes Muñoz

Regidora de Polítiques de Gènere
i Feminismes
—
Com valora la resposta al rellançament del SIAD des de setembre?
Ens confirma que és molt necessari. A les
dones de Ripollet també li passen coses i
les hem d’acompanyar i ajudar. L’Ajuntament treballa des del SIAD per les
dones víctimes de violència masclista i de
discriminació i des de Serveis Socials el
relacionat amb els infants.
L’Ajuntament és igualitari?
Tampoc ho és. Hi ha coses que no s’havien mirat mai. El SIAD és les nostres
ulleres liles per ajudar a introduir l’apoderament col·lectiu i la visió de gènere
a tot arreu on actua l’Ajuntament, per
millorar la igualtat i la paritat.
Quin és el seu missatge a les dones?
Cuida a la teva veïna, acompanya-la.
Tenim un servei específic per aquests
casos. I també espais comuns per parlar i
formar i prendre consciència que el que li
passa a ella, li passa a moltes altres.
El carrer està masculinitzat. Les dones
no ens socialitzem tant com els homes.
On som? A casa cuidant la família? És
un símptoma que la societat no està bé.
A les dones ens falta apoderament dins la
societat. Hem de saber que siguem qui siguem, poden fer el que vulguem. Hem de
creure en les nostres capacitats i prendre
les nostres decisions.
Qui té la culpa?
El patriarcat, els rols... Continuem
normalitzant coses anacròniques. Encara
som en què les nenes van de rosa i els
nens de blau. Per sort, les noves generacions estan sent molt crítiques amb els
rols de gènere. Hem de trencar amb què
la meitat de la societat té uns privilegis
sobre l’altra meitat i fer-la trontollar per
anar cap a la veritable igualtat.
No estic en contra dels homes, sinó a favor de les dones. Tant de bo arribi el dia
que no parlem de gènere sinó de persones,
en una societat oberta, sense prejudicis ni
pors, que ens fan perdre tantes coses...
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Perfil de les
persones ateses
1. Dona en situació de violència
masclista
—Dones que pateixen o han patit situacions
de violència masclista
—Adolescents (majors de 16 anys) víctimes
de violència masclista, dins l’àmbit
familiar o en relació de parella
—Fills o filles menors d’edat víctimes de
violència masclista
—Menors que han patit indirectament la
violència masclista (l’han vist o n’han patit
les conseqüències)

És violència
masclista si...


—Et fa por dir-li a la teva parella que no estàs d’acord amb
ell. T’espanta la seva reacció?
—Et compara amb altres noies. Critica la teva forma de
vestir o pensar?
—Li molesta que parlis/surtis amb un amic?
—Sents que facis el que facis no és suficient per a ell?
—Controla el teu mòbil, xarxes socials o correu electrònic?

2. Dona en situacions conflictives
o de marginació per raó de gènere
Separacions, divorcis, situacions de dol,
viudetat, assetjament laboral, etc.

Casos més
freqüents

El SIAD atén dones residents a Ripollet i en
qualsevol situació legal.
L’atenció a menors ha de tenir l’autorització/
tutela d’una persona adulta.

Existeixen diversos tipus de violències: física (cops,
omissió de força...), psicològica (amenaces, humiliacions,
insults, control...), sexual (acte de naturalesa sexual
–tocaments, petons, “piropos” o floretes, etc.– no
consentits), ambiental (trencar objectes valuoses per
la dona...), social (aïllament d’amistats o familiars...),
econòmica (privació o limitació de recursos) i assetjament.

Dades a Ripollet
El cas més usual,
a Ripollet, és
una dona
espanyola, casada
o amb parella,
amb bon nivell
d’estudis i que
ve derivada per
assessorar-se
sobre la seva
situació, seguint
les indicacions de
professionals

Dones ateses: 23
Estat civil
—Solteres: 7
—Separades: 2
—Divorciades: 5
—Casades o en parella: 9
Nacionalitat
—Espanyola: 18
—Comunitàries: 1
—Extracomunitària: 4
Estudis
—Primaris: 6
—Grau: 4
—Batxillerat: 3
—Universitaris: 6
—Altres: 4
Via d’entrada
—Iniciativa pròpia: 7
—Derivada de Serveis
Socials, Policia o Salut: 16
Tipus de cas
—Violència masclista: 18
—Altres: 5

Hi ha un perfil tipus?
—No hi ha cap perfil de dona maltractada. Es pateix
violència masclista independentment de l’ètnia, la
religió, l’edat, l’estat civil, el nivell d’estudis o la classe
social.
—El responsable és sempre l’home agressor, mai la
dona, i l’origen resideix en les pautes culturals, socials,
culturals i econòmiques sexistes que mantenen i
afavoreixen la superioritat masculina i la subordinació
femenina.

És difícil
sortir-ne?
Cada situació, vivència i cada dona
són diferents. Totes disposen de
les estratègies i eines personals per
afrontar la situació de violència i, així,
iniciar el procés de recuperació.

5/

Núm. 241 — Novembre 2018

Com contactar
amb el SIAD?

Què pot fer
el SIAD per mi?

Trucant directament al 93 504 60 40 o enviant
un email a siad@ripollet.cat i demanar cita
concertada.
L’accés és gratuït.

—El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)

Per ser atesa cal
haver denunciat?
No, en cap cas serà necessària la denuncia per
poder accedir al servei. Només cal tenir la voluntat
i/o la necessitat de fer front a situació de violència
que viu. El SIAD et pot ajudar a decidir i prendre
les decisions que consideris millors en cada
moment.

25 de novembre

Dia Internacional per l’Eliminació
de la Violència vers les Dones



és un servei municipal d’acompanyament psicològic
i assessorament jurídic.
—L’acompanyament professional especialitzat
permetrà estar informada, recuperar l’autoestima i
iniciar l’apoderament necessari per tal de liderar i
decidir sobre la pròpia vida.

És confidencial?
Sí, tot allò que es parli i es tracti en cada
sessió serà totalment confidencial i privat.

Les primeres activitats que s’han confirmat són
un taller d’autodefensa feminista i l’exposició
“Micromasclismes”.
El taller d’autodefensa és una proposta dels educadors
del Kftó i té com a objectiu l’apoderament de les
joves del municipi, treballant aspectes físics, psíquics
i socials. Tindrà lloc el 16 i 23 de novembre, de 17.30
a 19.30 h, a la Sala d’Actes del Centre Cultural. La
inscripció es realitza al Casal de Joves, rambla de Sant
Jordi, 6.
Quant a l’exposició “Micromasclismes”, també
impulsada pel servei del Kftó del Casal de Joves,
pretén visibilitzar i denunciar el masclisme quotidià
que sovint passa desapercebut. Comptarà amb
fotografies, dibuixos, pintures, poemes i vídeos. Les
noies i nois interessats a participar han de contactar
amb el Casal de Joves, per correu electrònic a
kftoripollet@gmail.com o presencialment i presentar
les obres abans del 20 de novembre.
La mostra serà exposada del 26 al 30 de novembre
al mateix Casal de Joves i està previst que faci
itinerància per diferents instituts de la ciutat.
Pròximament, s’anunciaran altres actes organitzats
per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, amb la
col·laboració de la Taula Feminista.
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LA CASA
GRAN
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L’OAC expedirà el Certificat Digital

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Ripollet, es podrà tramitar el Certificat de la Identitat Digital
(idCAT), un identificador digital que
s’instal·la al navegador de l’ordinador i
que garanteix la identitat de les persones a Internet. Això permetrà accedir a
tràmits com l’informe de vida laboral,
el certificat d’antecedents penals i la declaració de la renda, entre altres. Aquest
certificat és gratuït.

nnnnnnn

Es posa en marxa el Portal
de Licitació Electrònica

Aquest mes de novembre està previst
que l’Ajuntament posi en marxa el Portal
de Licitació Electrònica, amb l’objectiu
de facilitar i donar agilitat a la realització
de tràmits en matèria de contractació
pública. L’empresa Vortal va impartir un
taller per a autònoms i Pime de Ripollet
el dia 30 d’octubre.

nnnnnnn

Suport a la Llei 24/2015

El passat dimecres, 17 d’octubre, l’alcalde de Ripollet i la regidora de Serveis
Socials i Habitatge van donar suport a la
concentració de la PAH pel retorn de la
Llei 24/2015, contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica, respaldada amb una ILP de 143.000 signatures.

nnnnnnn

El manteniment de les
instal·lacions esportives al Ple
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 25 d’octubre, va aprovar,
de forma unànime, un increment de l’1,9% de massa salarial per al
personal de l’Ajuntament de Ripollet i Organismes Autònoms. També es
va donar llum verd, amb l’abstenció del Partit Popular, a una modificació
de crèdits de 802.104,26 € per a inversions, que van rebre crítiques del
PSC, PP i C’s, que van qualificar-les de “lentes”.
L’alcalde, José M. Osuna, va respondre a aquestes crítiques al·legant que
els Pressupostos s’havien programat seguint els canals adequats. “Tot s’ha
fet seguint els canals que toquen, tant pel clavegueram com pel bar” i va
afegir que les partides havien trigat a aprovar-se perquè el govern havia
“hagut de començar des de 0, sense projectes als calaixos”.
Seguidament, Fran Sánchez, regidor de polítiques LGTBI+, va presentar una moció de suport a la llei Trans (R/E 12134/2018), proposada pel
grup Decidim. Aquesta iniciativa reivindica “un marc legal que protegeixi
jurídicament el dret a la identitat i l’expressió de gènere i que, de forma
integral i transversal, aporti solucions a totes les situacions on les persones
trans són tractades en desigualtat respecte a la ciutadania”. La moció va ser
votada a favor per tothom, a excepció del PP, que s’hi va abstenir.

Preocupació sobre el cost de ser Zona 1

Durant el torn de precs i preguntes, els grups municipals d’ERC, C’s i
PSC van preguntar sobre les conseqüències de l’entrada de Ripollet a la
Zona 1 del transport públic. Tot i que significa l’assoliment d’una vella
reivindicació, l’alcalde va mostrar el malestar del govern municipal per la
manca d’informació de l’AMB quant a la planificació de les millores en la
xarxa i el cost indirecte que podria tenir per a la ciutadania. A hores d’ara
no s’ha concretat com es farà front a l’aportació que haurà de fer Ripollet,
si serà a través de l’IBI a un altre tribut.
D’altra banda, el portaveu del PSC, Luís Tirado, va manifestar la seva preocupació per l’estat dels equipaments esportius del poble, que va qualificar
de “situació molt greu” i que hi calia una “actuació immediata”, especialment al Pavelló Joan Creus, on hi va haver un despreniment del sostre a
mitjan octubre. En resposta a això, el regidor d’Esports, Ramiro Moldes,
va dir que hi havia “un projecte molt ambiciós” per actualitzar el Pavelló
i l’alcalde va afegir que ja s’havien fet millores “als lavabos, el parquet i al
mur perimetral” i que estava previst fer “un estudi de goteres, un cultiu de
parets i un canvi de la il·luminació per LED”.

nnnnnnn

Ripollet compta amb més de mil
aparells de teleassistència
El servei de teleassistència per a persones d’autonomia limitada,
dependència i/o discapacitat de Ripollet ja compta amb un total de 1.007
aparells instal·lats al municipi, a través d’un conveni amb la Diputació de
Barcelona. Ara fa tres anys, davant la situació de llista d’espera que hi havia
a Ripollet per a rebre aquest servei, l’Ajuntament va decidir reforçarlo a través d’un contracte menor amb l’empresa Tunstall Televida, que
és la mateixa que presta el servei a la Diputació de Barcelona. El servei
s’ha de sol·licitar al Departament de Serveis Socials (c. de la Salut, 1) que
valorarà les sol·licituds d’acord amb la situació familiar, prioritzant aquelles
persones que viuen soles, situació econòmica i de salut de la persona que
realitza la demanda. Actualment, no hi ha cap persona en llista d’espera.
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Noves actuacions en la via
pública i equipaments
L’última setmana d’octubre es van posar en funcionament
els nous semàfors al carrer de Balmes, a l’altura del carrer de
Padró. Es tracta d’un punt amb molta confluència, al costat
de centres educatius i equipaments municipals. L’objectiu
d’aquests semàfors és millorar la seguretat. Aquesta actuació,
recollida al Pla de Mobilitat Urbana de Ripollet, és també
una demanda feta pel col·lectiu de persones amb discapacitat
visual i la Taula per la Diversitat Funcional. És per això que
els nous semàfors disposen de senyal acústic i, a més, es poden
activar a través de Bluetooth. D’aquesta manera, l’usuari no
necessita accedir al polsador ni disposar del comandament de
l’ONCE. En apropar-se i tenir habilitada aquesta funció, el
semàfor es posa en vermell i emet sons directament i, en acabar el cicle corresponent, es posa en verd. Mentre cap vianant
premi el polsador, els semàfors es mantenen en groc. Aquests
no són els únics semàfors instal·lats a Ripollet que incorporen
noves tecnologies. Aquest paquet d’actuacions, recollides en
el Pla de Mobilitat de Ripollet, també inclou la instal·lació
d’un semàfor al vial del riu Ripoll, a l’alçada de la passera de
vianants, que es preveu realitzar en unes dues setmanes.
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Ripollet serà Zona 1 del
transport públic el gener
Ripollet passarà a formar part de la Zona 1 de l’àrea metropolitana de Barcelona a partir de gener de 2019, cosa que abaratirà
les despeses dels usuaris en transport públic. Es calcula que
l’abaratiment dels abonaments suposaria una rebaixa del 34%,
el que suposaria uns 25 € per la T-Mes, i fins a 67 € per la TTrimestre.
Per compensar la diferència, els municipis hauran d’assumir un
nou tribut que fins ara no pagaven, L’Àrea Metropolitana creu
que aquest cobrament es podria fer amb la creació d’un nou
impost, que es començaria a pagar cap a l’octubre de 2019, en
funció del valor cadastral de cada veí. L’impost actual de l’àrea
1 experimentarà, a més, un increment del 2,2%.

L’alcalde va rebre les suggerències dels veïns
durant una visita d’obres al carrer Calvari

Finalització d’altres projectes

Les obres del carrer del Calvari estan en la seva fase final.
El passat 10 d’octubre, es va fer una visita d’obres, amb la
presència de l’alcalde de Ripollet, José M. Osuna, l’arquitecte municipal i personal tècnic de l’empresa constructora i
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. També hi van assistir
diversos veïns que van voler transmetre els seus suggeriments
i preocupacions al govern local, els representants del govern
les varen poder recollir.
Per altra banda, s’han enllestit les millores al Pavelló Francesc
Barneda. S’han canviat els focus, substituint-los per led, a més
de reparar el parquet i aplicar-hi un vernís especial antilliscant. També s’ha millorat la instal·lació d’aigua calenta, per
tal que arribi millor als vestidors. Finalment, al Pavelló Joan
Creus s’estan habilitant els espais perquè al Nadal es puguin
fer el màxim d’actuacions possibles.
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Obre el nou rocòdrom
El dissabte, 20 d’octubre, es van inaugurar les obres
de remodelació del rocòdrom municipal. Va ser un
acte amb un significat especial, ja que es va fer un
petit homenatge a Joel T.J., habitual de la PAME
que va morir fa poc en un accident d’alpinisme.
L’encarregat d’inaugurar aquesta nova equipació
va ser el regidor d’Esports, Ramiro Moldes, que va
voler recordar a l’escalador; i va explicar que l’equip
Swimming Project, del qual també formava part,
li dedicarien la travessia ‘Neda el món’ a les Illes Medes, el diumenge. Amb motiu de la inauguració, es
va celebrar una jornada de portes obertes a la qual es
van acostar molts ciutadans, que van comptar amb la
presència d’un representant del Centre Excursionista
per assessorar-los.

8/

Opinió
Compra d’habitatges per part
de l’Ajuntament: primera pedra
d’una política d’habitatge social

El darrer ple de l’Ajuntament va aprovar una
partida de 800.000 € per fer efectiva la compra de sis habitatges propietat actualment de
bancs i grans immobiliàries i que estan desocupats.
És la primera vegada que l’Ajuntament de
Ripollet inverteix per tal de crear un parc
públic d’habitatges. Aquest parc públic, ara
incipient, ha de servir, no només per a donar resposta a les situacions d’emergència
habitacional, molt nombroses actualment,
sinó que també ha de permetre, amb el seu
creixement, regular el preu de l’habitatge a
Ripollet.
Els ajuntaments que millor han pogut afrontar la carència habitacional, que ha comportat la crisi econòmica, han estat aquells
que disposaven d’un ampli parc municipal
d’habitatges. Alhora, aquells que disposaven
d’un important patrimoni de sòl municipal
han pogut regular els preus del mercat immobiliari d’habitatges en el seu municipi.
Aquesta és una mesura llargament reclamada
per nosaltres en mandats anteriors. Durant
els anys més crus de la crisi, l’ajuntament de
Ripollet de PSC i CiU no ha volgut afrontar
polítiques d’habitatge que poguessin fer la
competència a bancs i immobiliàries. Ara el
govern de Decidim ha posat la primera pedra
per tal que, en un futur, es pugui fer front des
de l’ajuntament a les necessitats d’habitatge
dels sectors de població més desfavorits.

El Gobierno del freno inversor
y el desenfreno pachanguero

A escasos meses de agotar la legislatura, el PSC,
como muchos de los ciudadanos de Ripollet,
nos preguntamos: ¿cuál ha sido la gestión del
equipo de Gobierno?, ¿dónde se ha invertido?,
¿qué mejoras podemos percibir los ciudadanos?
y ¿en qué hemos mejorado?. Lo que sí tenemos claro, y es indiscutible es que este Gobierno se ha abonado a la fiesta y han convertido
el pueblo en un circo. Llegaron con la idea de
revertir toda la gestión que durante años atrás
se había realizado, pero el resultado es distinto
a lo que anunciaron. Han vendido humo. La
gestión se ha limitado a realizar informes y más
informes, para luego no tomar decisiones que
supongan una mejora sustancial para el pueblo.
Es el Gobierno de los procesos participativos,
está claro, aunque no se sabe muy bien quién
ha participado de esos procesos y a quiénes iban
dirigidos, pero basta con tirar de la hemeroteca
para ver que, son ellos y sus seguidores a quiénes
van dirigidos. Procesos que a priori no han dado
ningún resultado. Además de todo esto, hay que
destacar la falta de previsión y la improvisación
continua como constantes en una forma de
gobernar que denota una mala gestión e ineficiencias que sufrimos todos. Lógicamente esta
forma de gestión no la podemos compartir. La
falta de inversión en los espacios públicos y, en
concreto, la falta de partidas y dotaciones presupuestarias insuficientes para acometer las mejoras de estos equipamientos públicos durante
este mandato, demuestra la escasa solvencia para
paliar las deficiencias y anomalías que, con el
transcurso del tiempo se van produciendo en los
diferentes equipamientos. Sin ir más lejos hace
unos días en el pabellón municipal se produjo
un desprendimiento del techo en uno de los pasillos laterales, afortunadamente no hemos tenido que lamentar daños físicos. El azar hizo que
no fuera sábado, día en el que el pabellón puede
estar más ocupado, de haber sido así, las consecuencias hubiesen sido mayores. Desgracias de
este tipo pueden pasar y nadie es ajeno a ello,
pero sí la falta de inversiones y revisión por parte
del equipo de Gobierno hacen que el riesgo sea
mayor. Queremos reprochar al gobierno que
únicamente invierta en fiestas, en propaganda,
en venderse y no en invertir en el pueblo, un
pueblo que adolece cada vez más por esa falta
de mantenimiento, con suciedad en sus calles,
parques descuidados,... pero que al parecer eso
no importa mientras sigan de fiesta.
Han convertido la gestión pública en un festival.
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SOS al Patronato Municipal
de Deportes

Sin lugar a dudas, en el año 1986 era una
novedad y una apuesta singular del gobierno que tenía entonces Ripollet, la de poner a
disposición de la ciudadanía unas instalaciones ejemplares para la práctica de deporte de
aquella época. Pero desde aquellas fechas y
transcurridos ya treinta y dos años, nuestras
instalaciones han devenido obsoletas sin que
el actual gobierno de la Corporación mueva
un dedo para poner remedio al desaguisado.
La SATURACIÓN en ciertas franjas horarias, la INSALUBRIDAD y el DETERIORO de las TAQUILLAS y de los BANCOS
de los vestuarios han llevado a numerosos
usuarios a presentar quejas y alegaciones sin
que hasta la fecha se hayan visto resultados.
Del mismo modo, las clases dirigidas (en particular aquagym y spinning) sufren también
una saturación impropia de lo que debería
ser un lugar en el que relajarse y practicar
la actividad solicitada. Quizás nuestro gobierno debería plantearse la posibilidad de
favorecer el acceso al Patronato a los vecinos
de Ripollet, discriminando mediante exenciones a quienes residen en la población de
quienes no. Un gobierno que no es capaz de
gestionar un polideportivo de forma eficaz
difícilmente puede administrar una población como la nuestra. Cs se compromete,
caso de tener responsabilidades en un futuro gobierno municipal, a una intervención
URGENTE sobre dicho Patronato para adecuarlo a la realidad social que nos ocupa y
llevar a cabo un nuevo gimnasio y vestuario.
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Paro y frustración participativa
a cargo de los vecinos de Ripollet

Los radicales que antaño abanderaban las soluciones mágicas a golpe de protestas y movilizaciones llegaron a controlar la Generalitat y también el Ayuntamiento de Ripollet.
Más de tres años después, son los mismos que
mantienen cerrado el Parlament y en Ripollet no saben a quién echarle la culpa del mal
balance de su gestión.
Empezaron en Ripollet por no rebajar ni un
Euro el IBI y las tasas municipales a pesar de
que la crisis remitía. No dudaron en poner
millones de Euros en los bancos para obtener
intereses de capital y ningún beneficio social.
Olvidaron tan rápido sus propias reivindicaciones populistas como pagaron con dinero
de todos informes, asesores externos y horas
de funcionarios en falacias que quedaron en
nada.
Es verdad que contaron dos años con la
complicidad no menos irresponsable de C’s
(ciudadanos) para que esta nefasta política
económica fuera posible. También se han
aprovechado después de la cortina de humo
del independentismo. Pero es ahora cuando
vemos a nuestros escolares en barracones.
Los órganos de participación municipal en
temas importantes como educación, servicios sociales, etc. No se han convocado durante meses y meses.
El PP de Ripollet hemos mantenido el contacto directo con los vecinos y trasladado las
quejas de la mejor forma posible para que ir
a trabajar, aparcar, usar la piscina municipal,
el Casal d’Avis, equipamientos para nuestros
mayores, no desaprovechar oportunidades
de trabajo para los jóvenes y tantos otros
servicios que dependen del Ayuntamiento mejoren. Desde el PP ponemos nuestro
tiempo y recursos buscando optimizar el
servicio a los vecinos. En Ripollet vivimos
en carne propia el enorme coste de la pérdida de oportunidades, tiempo y recursos del
conformismo ineficiente. Los Populares de
Ripollet seguimos apostando por trabajar día
a día por mejoras reales sumando en civismo,
unidad y convivencia para Ripollet, Catalunya y España.

El Ripollet de la gent:
pels drets socials!

Al llarg de la legislatura des d’Esquerra Republicana – Junts per Ripollet hem treballat
fermament per millorar Ripollet. La nostra
ciutat ha estat una de les que més va patir
-i encara pateix- les conseqüències d’una
crisi social, política i econòmica devastadora. Malgrat els esforços de la ciutadania per
superar-la, no sempre ho han tingut fàcil.
Així doncs, el nostre compromís ha passat
per dues qüestions: millorar en la mesura
possible el dia a dia de la gent i avançar en la
millora de l’eficiència de l’administració.
Els ajuntaments han estat i són clau en el benestar de la gent. És per això que hem reivindicat la necessitat que esdevinguin administracions amb més competències en matèria
social i d’habitatge, com també d’educació i
salut. Hem vist com lleis que havien de servir com a eines fonamentals per a l’exercici
i defensa dels drets individuals esdevenien
estèrils donada la situació dels ajuntaments,
però també per la manca d’iniciativa dels seus
governs. A Sabadell han treballar de valent
per fer possible una ciutat que es preocupa
per les necessitats socials del dia a dia, però
també per avançar en una millora substancial
de l’administració pública i local. Aquest és
per nosaltres el camí. Més enllà de proclames
i pancartes, volem fets que la ciutadania pugui gaudir.
En els darrers mesos i setmanes hem treballat transversalment qüestions d’accessibilitat, educació, gent gran, habitatge, urgència
social, etc. els quals estan en diferents regidories i que hem cregut convenient que siguin treballades de manera conjunta. Potser
aquesta legislatura hem pogut contribuir a
canviar a millor el dia a dia de la gent, però
continuem arrossegant dinàmiques i estratègies del passat que no ens permeten avançar.
Si de veritat volem ser la ciutat moderna i a
favor dels drets socials que proclamem és ja
l’hora d’abocar el millor possible de la nostra
voluntat política, les i els nostres professionals de la casa i el bon ús dels tributs dels
nostres ciutadans i ciutadanes per tenir una
administració i uns serveis públics de qualitat
per a tothom. Ens hi posem?
SOM-HI!

Què passa amb el carrer
del Calvari?

Malauradament un altre cop hem de parlar de la deixadesa de l’actual equip de Govern Municipal dels senyors del COP–PODEM-.... En aquest cas, volem començar pel
carrer del Calvari. Com pot ser que una obra
que ja estava planificada a l’anterior legislatura encara estigui així? Quan preguntem al
respecte al Ple, el Sr. Alcalde i els seus sempre la mateixa tàctica: o no responen, que és
molt habitual, o responen que la legislatura
dura quatre anys. Al pas que anem, tornarem amb aquests nous polítics a les polítiques
d’etapes passades, polítiques de la transició
d’inauguracions i tallades de cinta uns mesos
abans de les eleccions.
Fem novament repàs de quines obres, de
quines infraestructures noves s’han fet al
municipi. Deixant de banda les nombroses
pilones posades a molts carrers, poc o gens
més s’ha fet. Edificis municipals? Continuem
pagant lloguers a l’edifici de Balmes quan li
van deixar fa quatre anys un espai que permetia traslladar totes aquestes oficines. Equipaments esportius? Equipaments culturals?
Quins són els que han fet pels ripolletencs.
Ja no parlem dels que depenen d’altres administracions, els que farien realitat els somnis
de tots els que vivim a Ripollet que han fet.
On està la residència de la gent gran? On és
el soterrament de la C-58? On és l’Hospital?
I per acabar d’arreglar el tema, ara compren
una casa per 800.000 euros, directament a dit
i a un particular. En fi, és evident que aquest
Govern no ens dóna l’urbanisme ni els equipaments que necessitem. És evident que és
un govern que no té ni planificació, ni model ni previsió de futur. Perquè deixar-ho tot
com a projecte, crear comissions, no avançar
i amagar-se en “ho volem estudiar”? Simplement, són clares evidències de les seves mancances i limitacions.
Si us plau, actuïn amb més seriositat.
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El futur té nom(s)
de dona
Al llarg de la seva història, la lluita pels drets de les
dones ens ha permès l’accés a l’esfera pública de la
societat, la participació en la vida política i el control
sobre els nostres cossos, almenys teòricament. La veritat és que en l’actualitat ens seguim enfrontant a un
nombre escandalosament elevat de feminicidis (971
segons la xifra oficial fins a finals d’octubre del 2018),
a debats en torn la llibertat sobre els nostres cossos i a
una justícia que segueix (des)protegint-nos contra les
múltiples manifestacions de violència masclista.
En una situació de crisi com aquesta, el moviment
feminista ha sabut respondre i s’ha posicionat al capdavant dels moviments socials. No obstant, no tots
els feminismes comparteixen la mateixa visió de la
justícia, sinó que alguns d’ells obliden les reivindicacions dels col·lectius minoritzats i advoquen per una
visió de dones de classe social elevada i, generalment,
blanques. Aquest moviment, àmpliament estès, suposa la invisibilització del sector més ampli del gènere
femení, format per dones de classe treballadora (la
situació de les quals s’ha anat precaritzant amb la crisi), dones trans (que pateixen atemptats contra la seva
pròpia existència), dones no-heterosexuals, dones racialitzades i/o amb diversitat funcional.
Davant d’aquesta visió actual crec que és important
que es construeixi una resposta que sigui justa. Una
resposta que sigui inclusiva, antiracista i anticapitalista; que s’enfronti de forma directa contra mesures
com la “regularització” dels ventres de lloguer, les
reformes conservadores sobre la llei de l’avortament
(ambdues amb conseqüències nefastes per a les dones
en situació precària) o l’exclusió de les dones trans del
mercat laboral.
El futur no serà fàcil i segurament estarà ple de negociacions i diàleg, però estic segura de què el moviment feminista, en col·laboració amb la ciutadania,
aconseguirà un demà més just.
Helena Bea

Sense drets no tenim
igualtat, sense igualtat
no tenim llibertat
En Jordi Montero, neuròleg de Barcelona, en una entrevista a la
Vanguardia el 10 de febrer de l’any passat va apuntar: “El segle
XXI és el segle de les emocions, de les neurociències i de les dones, aquest és el gran canvi en el qual estem immersos”.
Com, certament, ens trobem en l’era de les dones, i no per casualitat, són molts anys de lluita, compromís i treball, és l’hora de
reivindicar-nos. I ho hem de fer unint esforços, com ho estem fent
les dones de tot el món. L’afany i perseverança que durant tant
de temps hem invertit per la causa feminista està donant els seus
primers resultats: som visibles.
Som moltes, som més, i anem plegades per defensar la igualtat
entre homes i dones, per aconseguir els mateixos drets i llibertats
arreu. Les nostres accions estan traspassant fronteres. Tenim molts
exemples, com l’aturada internacional del passat 8 de març per
posar en valor el treball de les dones, que ha marcat un abans i un
després per l’èxit i el ressò mediàtic aconseguit. També, i paga la
pena fer menció, tenim exemples d’actuacions de molts homes en
pro de la nostra causa endegant iniciatives com la que porta per
nom “No sense les dones” amb la que investigadors i acadèmics
es comprometen a no participar en cap esdeveniment professional
en els que no es convidin dones expertes.
Però, malgrat algun indici de llum, és molt el que encara ens queda per fer. Les xifres, tant en l’àmbit estatal com català, ens demostren que la igualtat d’oportunitats entre dones i homes està lluny
de ser una realitat en qualsevol àmbit i que els valors del neoliberalisme patriarcal s’han fet forts en una part de la nostra societat.
Fent menció especial a què, en mig de tots els greuges que patim,
arrosseguem, a més, una de les xacres més criminals que existeixen, la violència masclista. La violència contra les dones i nenes
és considerada un dels atemptats dels drets humans més salvatge,
estès, habitual, consentit i silenciat.
Per això, dones, germanes, filles, amigues, no abaixem la guàrdia,
el camí a recórrer és llarg, complicat, feixuc però mai el suficient
com per defallir i abandonar la nostra justa causa.
Des del Grup de Dones per la Igualtat fa més de 27 anys que treballem a Ripollet per aconseguir la veritable igualtat entre dones
i homes. Ens reunim tots els dimecres, a les 19.30 h, al Centre
Cultural. Estàs convidada.
Grup Dones per la Igualtat
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Acte d’ofrena de la Creu de Sant Jordi a Ripollet, amb la presència de l’alcalde, José M. Osuna

La SCV ofereix la Creu de Sant Jordi a Ripollet
La Societat Coral “El Vallès” (SCV) va oferir, en un acte
públic, la Creu de Sant Jordi al poble de Ripollet. Aquest va
tenir lloc el 6 d’octubre, a la plaça d’en Clos, i va comptar
amb la presència de l’alcalde, José M. Osuna; la presidenta de
l’entitat, Carme Nebrera i el director de l’Escola de Música,
Jordi Giménez. La presidenta de l’associació va voler recordar
els 140 anys d’història de l’entitat i va agrair el suport incondicional dels seus membres i de la vila de Ripollet. “És un re-

coneixement al treball i la constància de la gent que l’ha tirat
endavant”. En acabar l’ofrena, la Coral i la Banda de l’Escola
de Música van fer una actuació en directe. L’associació va
rebre la Creu de Sant Jordi 2018 de mans del president de la
Generalitat, Quim Torra, al Palau de la Música, el passat juliol. El guardó va ser atorgat a l’entitat ripolletenca “per la seva
trajectòria en l’àmbit del cant coral des de fa gairebé un segle
i mig, com a entitat degana del teixit associatiu de Ripollet.

nnnnnnn

Autors i músics locals
es promocionen a la
Biblioteca
La Biblioteca Municipal ampliarà el Bibliosound amb col·
laboracions amb músics i entitats locals. La primera en
afegir-s’hi ha estat l’Escola de Música, que debutarà el 22
de novembre. La segona edició arriba gràcies a l’èxit de la
temporada passada, que va comptar amb unes 50 persones de
públic a cada concert i ha tingut una valoració molt positiva
per part de l’Ajuntament, la Biblioteca i els assistents. L’Associació Musical Kanyapollet, que ja es va encarregar de programar les sessions la temporada passada, va endegar aquesta
edició amb el debut del grup de rumba Camaleón el dijous 18
d’octubre. Aquest mes, la Biblioteca també ha acollit diverses presentacions de llibres, com la d’Arthur Fisher, de Borja
Simón Ortega, Elpaso. A punk story, del polifacètic Benja
Villegas i la presentació de la nova novel·la de Tamara Marín,
Me quiero más a mí, dins del cicle de presentacions de llibres
d’autors ripolletencs Ripolletres. Marín també és l’encarregada del nou club de lectura, el Chick-Lit, que va debutar a
finals de setembre en forma de tertúlia literària, i va tenir la
segona sessió el dimecres, 31 d’octubre, amb Melocotón Loco,
de Megan Maxwell. Aquell mateix dia es va fer també l’obra
Qui té por de Capmany i Woolf?, de Q-ars Teatre, que van
tancar l’octubre en clau feminista.

Tamara Marín (a dalt), Camaleón (a l’esquerra)
i Benja Villegas (a la dreta)
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Exposició itinerant
pels 25 anys de
l’AETMV

Recepció institucional a les associacions de les víctimes de l’amiant

nnnnnnn

El Memorial a les víctimes
de l’amiant ja pren forma
L’artista Jordi Andrés, fill d’una família víctima de l’amiant,
serà l’autor del monòlit que els Ajuntaments de Ripollet i
Cerdanyola del Vallès instal·laran als Quatre Cantons en record dels treballadors i treballadores d’Uralita i veïns i veïnes
víctimes de l’amiant. El monòlit, de 4 metres d’alçada , és una
donació de l’artista, qui va explicar durant l’acte que es tracta
d’una obra “contundent, però poètica, perquè darrere hi ha
molt patiment”. El projecte es va presentar durant la recepció institucional a les associacions de víctimes de l’amiant,
organitzada pel Col·lectiu Ronda i l’Associació de Víctimes
Afectades per l’Amiant a Catalunya (AVAC), el passat 4
d’octubre. Durant l’acte, l’alcalde de Ripollet, José M. Osuna,
va comentar que la ubicació dels Quatre Cantons “representa
els llaços entre els dos municipis” i va anunciar la creació d’un
cens d’edificis municipals amb presència d’amiant per poder
procedir a la seva retirada, i una campanya de sensibilització
ciutadana per poder retirar-lo també dels espais privats.

nnnnnnn

La Marea Pensionista
es concentrarà cada mes
Marea Pensionista de Ripollet organitzarà concentracions el
dilluns de cada mes, a la plaça de Pere Quart, per defensar el
sistema públic de pensions, començant pel dia 5 de novembre. Josep Ferrús, president de la delegació de Ripollet, ha
volgut recordar que a més, reivindiquen la sanitat pública i
l’educació. “Ens diuen que la solució de tot està a agafar una
mútua i un pla de pensions privats, i hem de dir que no!”. Les
anteriors concentracions de Marea a Ripollet han agrupat a
més de dues-centes persones cada vegada, i esperen convocar
encara a més gent.

L’Associació d’Espectadors del Teatre Mercat Vell
ha organitzat una exposició itinerant en el marc dels
actes del seu 25è aniversari, amb un caire especial.
Segons el seu president, Joan Ramon Gordo, “L’exposició dóna context, mostra dades econòmiques, i
explica les sinergies necessàries perquè una associació com la nostra funcioni. És un exemple d’associacionisme català, sense remarcar tant el que hem fet,
sinó una mostra d’un fenomen que va passar a molts
llocs de Catalunya.” L’exposició va començar el seu
recorregut al CIP Molí d’en Rata el 16 d’octubre, i
el 15 de novembre es desplaçarà al Teatre en motiu de la representació de l’obra Ens havíem barallat
tant!. L’endemà es traslladarà al Centre Cultural,
on romandrà fins a finals de mes. Gordo també va
voler recordar que l’associació participarà dins el
programa FlipArt de la Diputació de Barcelona, als
cinc instituts de Ripollet. Aquesta iniciativa porta a artistes de diverses disciplines als instituts de
Catalunya per explicar les seves experiències, amb
l’objectiu d’apropar la cultura i les arts escèniques als
adolescents.

nnnnnnn

Nova entitat per a la
diversitat funcional
El passat 2 d’octubre es va presentar la nova delegació de l’entitat Entretots al Vallès Occidental, amb
seu a Ripollet. La coordinació anirà a càrrec del
seu secretari, el ripolletenc Alberto Castro, històric activista de la lluita dels discapacitats, exregidor
i actualment també president de l’associació El
Setrill. L’entitat, nascuda el 2010 a Vilafranca, té per
objectiu donar suport a les persones amb diversitat funcional. La seva presidenta, Carmen Garrido
va destacar que l’entitat està impulsada de manera
altruista per persones discapacitades i que compta
amb un equip professional, encarregat de prestar els
serveis i organitzar les activitats que es promouen.

Carme Garrido i Alberto Castro,
presidenta i delegat local d’Entretots
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Jordi Algué, autor del cens, en un moment de l’acte de presentació

El cost humà de la
violència política,
del 1933 al 1945
Dades provisionals
(1933-1945)
72 persones assassinades

—68 homes residents a Ripollet
—3 cossos trobats al municipi
—1 persona nascuda i detinguda a
Ripollet, però resident i jutjada per
fets ocorreguts fora del municipi

Tipologia de les 68 víctimes
residents a Ripollet

—Revolta anarquista del 1933: 1
—Rereguarda republicana: 16
—Front/acció de guerra: 33
—Morts en presons franquistes: 3
—Afusellats pels franquistes: 7
—Assassinats a camps nazis: 5
—Dubtosos: 3

124 ripolletencs van passar
per la justícia militar, 6 dones
i 118 homes
Altres repressions

—43 presos en camps de concentració
franquistes
—48 presos en Batallons Disciplinaris
de Treballadors i Soldats
Treballadors
—84 presos en presons franquistes

El CIP Molí d’en Rata va acollir, el 15 d’octubre, la presentació del cens
de la República, la Guerra Civil i el Franquisme, el qual forma part dels
programes municipals de memòria històrica Memòria = Dignitat. Aquest
cens del cost humà de la violència política, elaborat per l’historiador i
arxiver Jordi Algué, té com a objectiu registrar totes les víctimes veïnes de Ripollet que van patir qualsevol mena de violència política per la
seva ideologia des del 1933, quan es va produir la primera mort durant
la revolta anarquista, fins al 1945. El cens també inclou les víctimes de
qualsevol repressió política més enllà de les víctimes mortals d’aquell
període: reclusos en camps de concentració i de treball franquistes, empresonats, depurats del servei públic, desterrats del municipi i exiliats.

El cens, una eina d’estudi i dignificació

Aquest document, fins ara inexistent, es planteja com “una eina de treball
regida pels principis de veritat, justícia i reparació”, explicava el regidor de
Patrimoni i Memòria Històrica, David Fontanals, amb dos objectius clars:
d’una banda, “dignificar aquestes persones” i, de l’altra, “ser una eina d’estudi, necessària encara més quan han passat quaranta anys de la dictadura
i encara no s’ha resolt”. Seguint amb els programes Memòria=Dignitat,
aquest mes de novembre, s’organitzaran les I Jornades de Memòria Històrica per commemorar els 80 anys de la Batalla de l’Ebre i retre homenatge
a la Lleva del Biberó (consulteu les activitats a l’Agenda, p. 15)
La presentació del cens també va servir per demanar la col·laboració ciutadana, ja que, segons Algué, “la veritat la trobem analitzant els documents
i, d’altra banda, amb els testimonis personals”. És per això, en part, que “les
polítiques de memòria històrica més efectives sorgeixen des del municipalisme, per la seva proximitat amb la gent”, deia l’historiador. Les dades
que s’hi van presentar són temporals i, fins a principis del 2019, se seguirà
amb la recerca, també consultant tota aquella informació que la ciutadania
aporti: dades, documents personals, històries de familiars desapareguts, etc.
Totes les persones que ho vulguin fer poden contactar amb el CIP Molí
d’en Rata.
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Antonio Cordobés,
40 anys de cultura
popular a la Peña
La Macarena
Antonio Cordobés va ser un dels fundadors i ha
estat president de la Peña Macarena durant més
de tretze anys. Ho havia deixat de ser quan el seu
amic, Julián Cabeza, va assumir la responsabilitat,
però la seva pèrdua l’any passat va fer que Cordobés tornés a posar-se al capdavant de la Peña.
Aquest mes d’octubre li han fet un homenatge,
com també més de vint artistes que l’han conegut
durant anys. Per això han triat un esdeveniment
molt especial: el Festival Flamenc amb motiu dels
40 anys de l’entitat, el passat 13 d’octubre.
40 anys es diu ràpid
Molt, és molt de temps. Ens han passat
coses fantàstiques, hem tingut els millors
artistes a la Peña, i té molta anomenada:
s’hi han fet festivals importantíssims.
No només és coneguda a Ripollet?
És de les més conegudes de Catalunya,
per la seva antiguitat, el seu art, i la
quantitat d’artistes que hi passen cada cap
de setmana, tant d’aquí com de la resta
del país.
I vostè hi ha estat sempre?
Sí, vaig fundar la Peña Macarena
juntament amb amics meus com el dr.
Osuna, l’avi de l’alcalde, i els germans
Salamanca. Llavors jo cantava al Grupo
Desafío, vaig cantar flamenc durant 35
anys.
I n’ha sigut president durant 13 anys
Fins que en Julián Cabeza va prendre
possessió. Desgraciadament, ens va deixar l’any passat, i vaig tornar a ser-ho jo.

Parli’ns d’en Julián
Va dedicar 30 anys a la nostra Peña.
A part de ser un gran amic, era un enamorat del voceo, i va fer molt per aquest
art. Va ser una gran pèrdua, i per això
li hem volgut dedicar el nostre 40è aniversari. Encara que no sortissin al cartell,
molts artistes van venir expressament per
fer-li un comiat.
I com va ser?
Un èxit total, no hi cabia ni una agulla.
A qui més varen poder sentir?
Al Juan González, l’Antonio Carretero,
l’Eduardo Sánchez, el Cuadro Flamenco Montse España, el Cuadro Flamenco Sueño Decalle i com a artista
convidada, la Mayka Romero, que va
guanyar el concurs de coplas de Canal
Sur.
I a un preu molt assequible.
Sí, la majoria d’artistes hi van participar de forma desinteressada. Fèiem un

nnnnnnn
“La cultura andalusa
és patrimoni de la
humanitat!”
nnnnnnn
preu simbòlic de 3 euros perquè tothom
tingués una copa i poguéssim brindar pel
Julián i pels 40 anys de la Peña.
Han tingut dificultats durant aquests
anys?
Quan hi ha hagut problemes hem fet
pinya i els hem solucionat. En algun
moment hem sentit que faltava seguiment amb el canvi generacional, però els
joves s’hi tornen a interessar. Hi porten
els amics, la parella... la cultura està viva!
Com convenceria a una persona perquè
s’interessés per la Peña?
Li diria que s’hi fan classes de flamenc,
tertúlies els divendres i diumenges a
la tarda, hi ha una petita barra per als
socis... i tothom hi és benvingut. És
un punt de trobada de cultura popular
andalusa, que és patrimoni de la humanitat!
Albert Borrell
Intus
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l’Agenda

novembre 2018

Divendres 2

Diumenge 4

NITS DE MÚSICA:
“HISTÒRIA DEL CINEMA
MUSICAL NORD-AMERICÀ”

JUGATECAMBIENTAL PINETONS

De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

42a sessió dedicada al cinema musical
nord-americà, centrada en els anys 197071, a càrrec de Joana Raja i Lluís López.
Activitat coordinada per Ángel Esteve i
Rafael López.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “El romaní del parc dels
Pinetons”, a càrrec de Ripollet Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT

D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot

Acció de millora al parc “Què necessita
el riu”, d’11.30 a 12.30 h, a càrrec de La
Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

SAM VIU FESTIVAL: OBSESION
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Dissabte 3
ENCANTS DELS ATURATS

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola

TROBADES AMB L’ART

A les 10.15 h, al CaixaFòrum (Barcelona)

Visita a l’exposició “Toulouse-Lautrec y
el espíritu de Montmatre”. Cal inscripció
prèvia al Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SAM VIU FESTIVAL:
FREDY FRESQUET & ALEX
THOMAS & PAOLA
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert acústic gratuït de versions de blues
i de rock.
Organitza: Associació Sam Viu

ANTIHALLOWEEN

A partir de les 18 h, al parc Carles Ferré

Activitats culturals relacionades amb la
festivitat de la Castanyada i, a partir de les
23 h, Nit de PD’s (discjòqueis).
Organitza: Col·lectiu popular L’Aresta

Concert gratuït de versions de rock.
Organitza: Associació Sam Viu

EL PETIT MERCAT VELL:
EL VESTIT POP
DE L’EMPERADOR
A les 18 h, al Teatre Auditori

Cal un vestit únic per a un emperador
únic, tan especial que només els més
llestos de palau el puguin apreciar.
Algú reconeixerà la veritat sobre el nou
vestit de l’emperador? El vestit POP
de l’emperador, un muntatge de teatre
musical de La Roda Produccions, està
adreçat a infants a partir de 3 anys. Preu:
5 € (majors de 16 anys) i 3,75 € (menors
de 16 anys). Compra d’entrades al Centre
Cultural, teatreauditoridelmercatvell.cat o
a la taquilla del Teatre, una hora abans de
l’espectacle.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

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

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Dilluns 5
XERRADA SOBRE PENSIONS

A les 19 h, a la plaça de Pere Quart

Xerrada-col·loqui sobre pensions a càrrec
de Domiciano Sandoval, portaveu de
Marea Pensionista.
Organitza: Marea Pensionista Ripollet

Dimarts 6
BIBLIOLAB CREATIU:
“UNA NOVA VIDA AL PAPER”
A les 18 h, a la Biblioteca

Què fer amb llibres malmesos i revistes
velles? Podem donar una segona vida al
paper transformant-lo en objectes nous.
A càrrec d’Anna Nieto, del Talleret Craft.
Activitat per a adults. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 7
HORA DEL CONTE:
“GUACHIMINDÓ,
CONTES D’ALLÒ MILLOR”
A les 17.30 h, a la Biblioteca

Contes tradicionals i d’autor, explicats amb
el suport de joguines sonores, elements
diversos i instruments musicals. A càrrec de
Miqui Giménez. Per a infants a partir de
4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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Dijous 8
CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
EL DULCE HOGAR DE CHI
A les 17.30 h, a la Biblioteca

Sèrie manga de Konami Kanata
protagonitzada per la petita Chi, una
adorable i tendra gateta que és recollida del
carrer per una família. A càrrec d’Elisabet
Vázquez.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

I JORNADES
DE MEMÒRIA
HISTÒRICA:
PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE
ELS CATALANS
ALS CAMPS NAZIS
A les 19 h, al CIP
Molí d’en Rata

Presentació del llibre
Els catalans als camps
nazis, de Montserrat
Roig, a càrrec de la
historiadora Rosa
Toran. Presenta l’acte
Helena Bea, membre del
Grup d’Estudis Ripolletencs.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 9
CAFÈ PEDAGÒGIC:
“LA IMPORTÀNCIA DEL JOC
DE QUALITAT
I COM ACOMPANYAR-LO”

De 18 a 19 h, a Els Solets-Minnilandia

Vine a descobrir per què jugar és tan
important com alimentar-se o dormir bé.
Com preparem la llar per acompanyar
el joc? Es recomana inscripció prèvia.
Aportació: 5 €/família
Organitza: Els Solets-Minnilandia

TEATRE: SOLITUDES

A les 21 h, al Teatre Auditori

Solitudes, de la companyia Kulunka
Teatro, és una història que sorprèn,
commou i emociona. Guanyadora de dos
Premis Max, explica la història d’un avi
que té com a principal il·lusió a la vida
passar estones jugant a cartes amb la seva
dona i es queda vidu sobtadament. És una
proposta de màscares
que, sense ni una sola
paraula, emociona i fa
reflexionar sobre les
relacions humanes.
Organitza: AETMV

FESTA DE RIPOLLET COUNTRY
I COUNTRY LD STOMP UP
De 21 a 1 h, al restaurant del
Poliesportiu Municipal

Sopar i festa. Preu: 15 €.
Organitza: Ripollet Country i Country
LD Stomp Up

Dissabte 10
ENCANTS DELS ATURATS

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola

Diumenge 11
I JORNADES DE MEMÒRIA
HISTÒRICA: VISITA GUIADA
A les 10 h, al CIP Molí d’en Rata

Visita guiada al camp d’aviació de
Rosanes i al refugi antiaeri de l’estació
de La Garriga, de 10 a 14 h. Sortida
des del CIP Molí d’en Rata. Activitat
gratuïta. Places limitades. Cal inscripció
prèvia, fins al 9 de novembre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CASTANYADA

A les 10.30 h, al parc Norbert Fusté

Celebració familiar de la Castanyada, amb
xocolata i melindros i, més tard, castanyes,
amb animació musical.
Organitza: AV Sant Andreu

TALLER: IOGA EN FAMÍLIA

D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural

Una bona oportunitat per practicar ioga
amb tota la família. Adreçat a famílies amb
infants de 5 a 12 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“VIATGE AMB INSTRUMENTS
DELS CINC CONTINENTS”
A les 11.30 h, a la Biblioteca

Sessió on els més petits coneixeran
instruments dels cinc continents, a càrrec
de la Cia. Bufanúvols. Per a infants d’1
a 3 anys. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SAM VIU FESTIVAL: LOS GUMBO
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert gratuït d’aquesta banda de blues i
rock.
Organitza: Associació Sam Viu

CONCERT CORAL I RECITAL
DE POESIA
A les 18 h, al Teatre Auditori

Concert de la coral Los Estupendos i recital
del grup poètic del Casal d’Avis. Gratuït.
Organitza: Casal d’Avis

JUGATECAMBIENTAL PINETONS

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Un hort d’hivern per a
emportar”, a càrrec de Ripollet Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT

D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot

Taller “Parc inventat: sessió 1”, on es
crearan elements pel parc amb materials
reciclats, a càrrec de La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

TALLER: BODY-PERCUSSION
AMB MÚSICA AFRICANA

D’11.30 a 13 h, a la seu de la Societat
Coral “El Vallès”

Taller familiar gratuït a càrrec d’Andrea
Mattingley, violinista, professora de violí
i musicoterapeuta. Adreçat a famílies amb
infants a partir de 6 anys, joves i adults
amb ganes d’experimentar i conèixer
habilitats musicals i psicomotrius a través
del cos. Reserva de places a escolascv@
gmail.com.
Organitza: Escola de Música de la SCV

SAM VIU FESTIVAL: SHYDOGS
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert gratuït d’aquesta banda de rock.
Organitza: Associació Sam Viu
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BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Dilluns 12
CAFÈ LITERARI: “ÁVIDAS
PRETENSIONES”

De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

Tertúlia literària al voltant de la novel·la
Ávidas pretensiones, de Fernando
Aramburu.
Organitza: AETMV

TALLER PER A ENTITATS
CULTURALS: “ELABORACIÓ
DE PROJECTES”
De 19 a 22 h, al Centre Cultural

Taller adreçat a les entitats culturals del
municipi. Inscripcions: cultura@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 13
I JORNADES DE MEMÒRIA
HISTÒRICA: XERRADA “L’EXILI
REPUBLICÀ DES DE
LA PERSPECTIVA
DE LA CINEMATOGRAFIA”
A les 19 h, al CIP Molí d’en Rata

I JORNADES DE MEMÒRIA
HISTÒRICA: PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE “LES MILÍCIES
ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA”
A les 19 h, al CIP Molí d’en Rata

Presentació del llibre “Les milícies
antifeixistes de Catalunya”, a càrrec del
seu autor, Gonzalo Berger. Presenta l’acte
Eduard Ballesteros, membre del Grup
d’Estudis Ripolletencs.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 15
TEATRE: ENS HAVÍEM
BARALLAT TANT!

A les 21 h, al Teatre Auditori

“Ens havíem barallat tant!”, dirigida per
Ivan Padilla, és un espectacle que dona veu
a Maria Aurèlia Capmany i Montserrat
Roig i posa en relleu el seu ric i influent
llegat literari i la seva significació en la
lluita de la dona i la defensa de la llengua
i el país. L’espectacle forma part d’Espai
Escenari, una nova oferta de l’AETMV
que dona cabuda a muntatges diferents
que difícilment tindrien cabuda dins la
programació estable. Venda d’entrades a la
taquilla del Teatre Auditori, a partir de les
19 h. Preu: 5 € socis / 7 € públic general.
Organitza: AETMV

A les 17.30 h, a la Biblioteca

A través del conte Matrioska, d’Ana
Alonso, introduirem els infants en altres
cultures i parlarem sobre diversitat i
multiculturalitat amb Noèlia López.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 7.30 h, al c. del riu Ripoll amb el
c. Molí d’en Ginestar

De Castellgalí a Artés (23 km).
Organitza: Centre Excursionista Ripollet

ENCANTS DELS ATURATS

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola

TALLER: CUINA EN FAMÍLIA

D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural

Adreçat a famílies amb infants de
5 a 12 anys. Sessions divertides per
introduir els més petits a la cuina.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 11.30 h, a la Biblioteca

Contes i aventures per als més petits. Una
manera divertida d’aprendre anglès!
A càrrec MT Idiomes - Kids&Us Ripollet. Per a infants de 4 a 8 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 16
LLEGIM I CREEM:
“MATRIOSQUES”

SENDERISME: GR-151. ETAPA 2

STORYTIME: THE WORLD’S
WORST WITCH

La historiadora Marta Piñol oferirà
la xerrada “L’exili republicà des de la
perspectiva de la cinematografia”. Presenta
l’acte Laia Palos, membre del Grup
d’Estudis Ripolletencs.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 14

Dissabte 17

NITS DE MÚSICA:
“L’ANYADA DEL 48”

De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

L’Anyada del 48 fa 70 anys aquest 2018.
Per celebrar-ho, els seus membres han triat
algunes cançons i, durant l’audició, que
s’acompanyarà amb projeccions, explicaran
el per què de la seva tria, els seus records i
anècdotes. Activitat coordinada per Rafael
López i Ángel Esteve.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

SAM VIU FESTIVAL: AL SÁNCHEZ
& THE SPEEDWAY RUNNERS
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert gratuït tribut a Elvis.
Organitza: Associació Sam Viu

Diumenge 18
TALLER FAMILIAR DE NADAL
De 10 a 13.30 h, al Centre Cultural

Taller per fer fotografies en família d’un
bodegó nadalenc, les quals es podran
utilitzar com a felicitació per a aquest
Nadal. Per a famílies amb infants a partir
de 6 anys. Preu: 10 €/família. Inscripcions
a acciofotografica@gmail.com.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet
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JUGATECAMBIENTAL PINETONS

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Els valors del parc dels
Pinetons en joc. Jugues?”, dins el
Programa metropolità d’educació per a la
sostenibilitat, a càrrec de Ripollet Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT

D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot

Taller “Parc inventat: sessió 2”, on es
crearan elements pel parc amb materials
reciclats, a càrrec de La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

SAM VIU FESTIVAL: SU & SI
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert acústic gratuït de versions de rock.
Organitza: Associació Sam Viu

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

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Dimarts 20
CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
EL CARTER DE L’ESPAI
A les 17.30 h, a la Biblioteca

El carter de l’espai, de Guillaume
Perreault, explica la història d’en Bob, a qui
l’apassiona la seva feina. A bord de la seva
nau espacial, reparteix cartes i paquets a un
munt de gent arreu de la galàxia. A càrrec
d’Elisabet Vázquez. Per a infants de 8 a 12
anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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CLUB DE LECTURA LLEGIR
TEATRE: CARTOGRAFIA
DE UNA DESESPERACIÓN
A les 18.30 h, a la Biblioteca

El dramaturg i director teatral uruguaià
Sergio Blanco, guardonat amb nombrosos
premis de teatre internacionals, escriu
i ofereix, en primera persona, la seva
visió personal sobre la figura i l’obra
de Joan Brossa a Cartografia de una
desesperación. A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 21
PARELLES LINGÜÍSTIQUES
I GASTRONOMIA!

Divendres 23
TEATRE: MARAT/SADE

A les 21 h, al Teatre Auditori

La cia. sevillana Atalaya presenta una
adaptació de l’obra de Peter Weiss,
on s’utilitza la tècnica “teatre dins el
teatre” per plantejar el conflicte entre les
diferents posicions ideològiques que es
van donar durant la revolució francesa,
representades per cinc personatges. La
trama desemboca en un xoc frontal
entre els pressupòsits del Marquès de
Sade, defensor de l’individualisme, i
els de Jean Paul Marat, partidari de la
recerca del bé col·lectiu.
Organitza: AETMV

A les 10 h, a l’Aula de cuina
del Mercat Municipal

Presentació de les parelles lingüístiques del
programa Voluntariat per la Llengua del
CPNL. Acte obert a tothom qui vulgui
informar-se i saber com funcionen les
parelles.
Organitza: Oficina de Català de Ripollet

HORA DEL CONTE: “EL PEIX KOI”
A les 17.30 h, a la Biblioteca

El Peix Koi vol convertir-se en un peix
drac, un peix volador. Per aconseguir-ho,
haurà de travessar el portal del Drac, però
no serà tan senzill, perquè els dimonis de la
terra li posaran moltes trampes que haurà
de superar. A càrrec de Mönica Risi. Per a
infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER DE JOC EN FAMÍLIA:
“LABORATORI DE LLUM I OMBRES”

De 17.30 a 19 h, a Els Solets-Minnilandia

Vine a jugar en família, i entre famílies,
tot apropant-nos al món de les llums i les
ombres. Taller recomanat per a infants a
partir d’1 any. Cal inscripció prèvia.
Preu: 6 €/família.
Organitza: Els Solets-Minnilandia

Dijous 22
BIBLIOSOUND:
ESCOLA DE MÚSICA

A les 20 h, a la Biblioteca

30 minuts de música per tancar la
Biblioteca, un projecte que ofereix un espai
alternatiu als grups locals. Hi col·labora
l’Associació Musical Kanyapollet i l’Escola
de Música de Ripollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 24
ENCANTS DELS ATURATS

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola

TROBADES AMB L’ART

A les 10 h, al CaixaFòrum (Barcelona)

Visita a la mostra “Velázquez i el Segle
d’Or”. Cal inscripció al Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

MONOGRÀFIC:
“CASITA HAPPY CHRISTMAS”
De 10 a 13.30 h, al Centre Cultural

Creació d’una decoració nadalenca. Cal
reservar plaça al 673 266 366. Preu: 35 €
(material inclòs).
Organitza: Racons per gaudir Palau Ausit
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ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“COM PODEM PREVENIR
LA DISLÈXIA?”

I JORNADES DE MEMÒRIA HISTÒRICA:
HOMENATGE A LA LLEVA DEL BIBERÓ

Mitjançant el joc lúdic, treballarem el cos,
l’espai i el temps com a fonaments de la
lecto-escriptura. Dirigit a famílies amb nens
i nenes d’1 a 3 anys. A càrrec de Creixent
entre Rialles. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Inauguració institucional de la senyalització històrica en
homenatge a la Lleva del Biberó, als joves ripolletencs que
formaven part de les quintes de 1941 i 1942. Serà la primera
senyalització d’un conjunt sobre llocs de memòria que es vol
instal·lar a la ciutat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 11.30 h, a la Biblioteca

SAM VIU FESTIVAL: MR. HIDE
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert gratuït d’aquesta banda de versions
de rock.
Organitza: Associació Sam Viu

TALLER EN FAMÍLIA:
“MIRANT EL CEL. ESTELS
I PLANETES DES DEL PARC
DELS PINETONS”

De 20 a 22 h, al parc dels Pinetons

Observació astronòmica del cel del parc
dels Pinetons a ull nu i amb telescopi. Es
recomana portar prismàtics, si en teniu.
Hi col·labora l’AMB i el Museu de les
Ciències Naturals de Barcelona. Cal
inscripció prèvia a activmuseuciencies@bcn.
cat o al telèfon 93 256 22 20.
Organitza: Ripollet Natura

Diumenge 25
SORTIDA DE BOLETS

De 8 a 14 h, a la Casa Natura

Excursió per a caçar bolets, acompanyats
del micòleg Daniel Siscart. Es combinarà
la recol·lecció i classificació dels bolets a
peu de bosc amb explicacions sobre l’hàbitat
dels bolets que es trobin. Sortida des de
la Casa Natura amb autocar. Preu: 10 €.
Inscripcions a la Casa Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL PINETONS

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Fem guarniments de Nadal”, a
càrrec de Ripollet Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT

D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot

Festa de cloenda “La festa més eco!”,
d’11.30 a 12.30 h, a càrrec de La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

A les 11 h, a la plaça de Pere Quart
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DANSA: ESPECTACLE SOLIDARI

Tot el dia, a diversos espais

Espectacle amb brindis final, patrocinat
per Caves Portell.
16 h Escenari obert. El ser o no ser més
clàssic. Intervenció per sorpresa en un
transport públic.
20 h Escenari obert. Les T de Teatre
ens van presentar el Ramon. Ara, el
pujarem de nou al transport públic per
sorpresa.
A càrrec d’actors i actrius amateurs
de Ripollet, de l’Escola de Música de
Ripollet i de Ripollet Country.
Organitza: AETMV

I JORNADES DE MEMÒRIA
HISTÒRICA: “EL GUERNICA
DE PICASSO. UN SÍMBOL DE PAU”

SAM VIU FESTIVAL:
SUN STREET BLUES

Propostes culturals, musicals i de dansa per
celebrar el 25è aniversari de l’AETMV.
10.30 h La primera seu de l’entitat. Un pis
situat al carrer Calvari, 3, va ser la primera
adreça per recollir suports a l’AETMV.
Ara, des del carrer, enviarem la música cap
a aquell àtic de dolços records.
12.30 h Torre de l’Argentera. Les
companyies arriben a la rambla de Sant
Jordi. Trobaran allò que busquen?
13.30 h Ca l’Elvira. Les dones del
Cafè Literari en el Dia internacional
contra la violència vers les dones.

A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

Activitat familiar inclosa dins el cicle Juga
amb la història. Places limitades. Cal
inscripció prèvia. Preu: 1,5 € (menors de 5
anys) i 4 € (majors de 5 anys).
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert gratuït d’aquesta banda de Blues
& Rithm.
Organitza: Associació Sam Viu

ANIVERSARI DEL CENTRE
D’ESPLAI L’ESTEL
A la tarda, a la plaça del Molí

Tallers, animació i xocolatada popular.
Organitza: Centre d’Esplai l’Estel

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

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

A les 18 h, al Teatre Auditori

Espectacle Sectas, d’Epidemic Dance Show
per recaptar fons per a l’Associació Famílies
d’Infants (AFI) de l’escola El Martinet.
Concretament, la recaptació es destinarà
a beques menjador i colònies, suport a
acompanyants pels infants en horari lectiu,
el menjador i material escolar. Preu: 7 €.
Compra d’entrades a AFI El Martinet, Bio
Saló de Bellesa Lucía Zamora i al Teatre
Auditori, una hora abans de l’espectacle.
Organitza: AFI El Martinet i Epidemic
Dance Show

Dimarts 27
LABORATORI DE LECTURA:
“QUATRE CAIXES I UN UNIVERS”
A les 17.30 h, a la Biblioteca

Quatre caixes que afirmen no ser-ho.
Quatre colors que pinten el món. Una
sorpresa, temps per mirar i coses que
canvien fins a tornar a ser el que eren. Ho
vindreu a investigar?A càrrec del personal
de la Biblioteca. Per a infants de 4 a 9
anys. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

21 /

Agenda Núm. 241 — Novembre 2018

Dimecres 28
CLUB DE LECTURA
CHICK LIT:
YO ANTES DE TI

A les 19 h, a la Biblioteca

Tertúlia literària sobre aquesta novel·la
de l’autora anglesa Jojo Moyes, la qual
reuneix dues persones, que no podrien
tenir menys en comú, per respondre una
pregunta: què faries quan fer feliç a la
persona a la qual estimes significa també
destrossar-li el cor? A càrrec de Tamara
Marín. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
LA HISTÒRIA D’UN OBLIT
A les 19 h, al Centre Cultural

Presentació del llibre La història d’un
oblit. Quatre xarnegos i dos desgraciats.
Societat i lluita antifranquista a
Cerdanyola - Ripollet (1960-1977), de
Ramon Martos. Presentació a càrrec de
Toni Álvaro.
Organitza: Grups d’Estudis Ripolletencs

Altres activitats
TALLERS AL CASAL DE JOVES

- Dilluns, de 18.30 a 20 h, taller de
llengua de signes
- Dimarts, de 18 a 20 h, taller de cuina
Els tallers, tots ells gratuïts, estan adreçats
a joves a partir de 12 anys. Inscripcions i
informació a joventut@ripollet.cat o al 935
046 024.

CINEFÒRUM

A les 19 h, al Centre Cultural

Pel·lícula a concretar.
Organitza: Grup de Dones per la Igualtat

Divendres 30
CLUB DE LECTURA:
TRAJECTE FINAL

TALLER D’AUTODEFENSA
FEMINISTA

A les 18.30 h, a la Biblioteca

Trajecte final, de Manuel de Pedrolo, és
un recull de set contes de ciència-ficció que
presenten escenaris nous i fantàstics a partir
de personatges d’aparença normal, els quals
s’involucren en conflictes insòlits.
A càrrec d’Alícia Gil. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

16 i 23 de novembre, al Centre Cultural

PRESENTACIÓ:
“EL LLIBRE DE CAN VARGAS”

A les 19.30 h, a la seu de l’AV Can Vargas

Per commemorar el 20è aniversari de
l’AV i coincidint amb l’#AnydelLlibre,
l’entitat vol recollir la història del barri i de
l’associació. Per això, fan una crida a totes
les persones que puguin aportar fotografies,
documents o relats de vivències personals,
ja que, amb tot el material recollit,
elaboraran una publicació sobre la seva
història perquè estigui a l’abast de tothom.
Organitza: AV Can Vargas

TEATRE: MALA BROMA

A les 21 h, al Teatre Auditori

Aquest text, de Jordi Casanovas, i dirigit
per Marc Angelet, explica la història de
dos amics que es retroben després de vint
anys, l’Òscar i l’Ernest. Quan eren joves,
feien bromes telefòniques en un programa
de ràdio de la facultat de Periodisme
mentre intentaven lligar-se a la mateixa
noia, l’Anna. L’Òscar i l’Anna ara tenen
una filla. Intèrprets: Anna Sahun, Ernest
Villegas i Òscar Muñoz.
Organitza: AETMV

De 17.30 a 19.30 h.
L’objectiu del taller és l’apoderament
de noies joves del municipi, treballant
aspectes físics però també psíquics i socials.
El taller, impartit per Begoña Casado
(Biterna), està destinat a noies d’entre 14
i 18 anys i l’organitza l’Ajuntament de
Ripollet en motiu de la commemoració del
Dia Internacional per l’Eliminació de la
Violència vers les Dones, que se celebra el
25 de novembre.

MULTILAB: MARBREJAT

De 17 a 19 h, tots els dissabtes no festius

El Multilab és un espai de creativitat
i ciència per a totes les edats creat per
l’AV Can Vargas. Durant tot el curs fan
experiències relacionades amb la física, la
química, les matemàtiques... Aquest mes,
està dedicat al marbrejat, des de la seva
preparació fins a aplicacions pràctiques. Es
provaran diverses tècniques (amb pintures
acríliques, a l’oli, esmalts) i materials
(paper, tela, pell, metall). Les sessions
tenen lloc a la seu de l’entitat, al carrer de
Federico García Lorca, 5.
Preu: 3 €/sessió i gratuït pels socis.
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Exposicions
CENTRE CULTURAL
Del 19 de novembre al 29 de desembre, a la Sala d’Art
“Armand Lluent”
Inauguració: 22 de novembre,
a les 19.30 h
Tota l’obra de l’Armand Lluent gira al
voltant de la representació de la figura humana, però és a partir de 1990
quan la representa en la seva forma
més explícita, amb un traç ràpid i
segur, remarcant la seva anatomia.
Al principi, en l’etapa que ell mateix
anomena “Cel”, els cossos son llençats a l’espai, envoltats i conduïts per
energies i forces diverses. Poques
vegades representa les mans, i encara menys els peus, perquè son éssers
incapaços de manipular el seu entorn
i d’assentar-se enlloc. Són cossos esvelts, forts (les models són ballarines
i ballarins) que, malgrat l’esquerp entorn, es mouen amb força i seguretat,
sense amagar la seva sensualitat.
Un dia, de sobte, hi ha un canvi. El
pintor representa una figura masculina amb peus, saltant tot estirat,
com intentant obrir un cel del qual
acaba de caure. A partir d’ara, els
seus personatges es mouen per la
terra, àrida, sense detalls. Semblen
figures conscients de la seva limitació humana, es relacionen entre ells,
pateixen, cauen, s’aixequen i segueixen caminant. El suport de la seva
pintura també canvia: de les teles
convencionals passa a fustes velles,
a vegades trencades, que prepara
amb una mena d’estuc que dona un
relleu matèric. L’any 2004, l’Armand
mor de l’hepatitis cronificada que
l’havia amenaçant sempre.
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Del 16 al 30 de novembre,
al vestíbul
“25è aniversari de l’Associació
d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell”
Exposició que recull els 25 anys d’història de l’AETMV, des dels orígens de
l’associacionisme a Ripollet, passant
per la fórmula de gestió de l’entitat i
la seva aposta cultural, fins a presentar alguns dels protagonistes de la
seva programació al llarg dels anys.

CIP MOLÍ D’EN RATA

“Andreu Solà. La mirada d’un
ripolletenc a la Catalunya
modernista”
Amb aquesta mostra es posen a
l’abast de tothom les obres d’aquest
artista local, que fins ara estaven a
la sala de reserva del CIP. Solà va ser
pintor, il·lustrador, fotògraf, articulista
i testimoni valuosíssim de la seva
època.
“25è aniversari de l’Associació
d’Espectadors del Teatre
del Mercat Vell”
Romandrà al vestíbul de la tercera
planta fins al 15 de novembre.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Del 5 al 30 de novembre
“Biblioteques: obsolència
programada?”
Exposició col•lectiva sobre el món
de les biblioteques, amb l’objectiu de
donar a conèixer un món invisibilitzat
per l’ús massiu de les noves tecnologies i, malgrat tot, fonamental per
a la salvaguarda i la transmissió del
saber. A càrrec d’AFOCER.

CASAL DE JOVES

Del 26 al 30 de novembre
“Micromasclismes”
Exposició d’obres artístiques (fotografies, dibuixos o quadres, poemes i
vídeos o curtmetratges) de noies i nois
ripolletencs per visibilitzar i denunciar
el masclisme quotidià. A través de
l’art, es pretenen evidenciar aquestes
discriminacions i violències i que les
joves puguin posar de manifest les
experiències que viuen directament.
Els nois també podran exposar les seves obres, les quals s’hauran de crear
des del punt de vista de l’autocrítica,
mostrant quines coses han de canviar
i millorar per aconseguir una societat
igualitària i lliure de discriminacions.
Les obres es poden entregar, del 5 al
20 de novembre, presencialment al
Casal de Joves (rambla de Sant Jordi,
6) o per correu electrònic a kftoripollet@gmail.com. Ha de constar el títol
de l’obra, nom i edat de l’autor/a.
L’exposició forma part de les activitats
del Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència vers les dones.

“II Gimcana fotogràfica. Ripollet,
un passeig en el temps”
Aquesta exposició d’Acció Fotogràfica
Ripollet, amb una vintena d’imatges,
ens apropa al Ripollet del passat i
del present amb un nexe en comú: la
fotografia.

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

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals que
organitzin actes el mes de
desembre, poden enviar
la informació abans del
20 de desembre 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

Direcció: Toni Miralles
Redacció i maquetació: Departament de
Comunicació
Impressió: Impressions Intercomarcals, SA
Distribució: Distpublic
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qui és...

Rosa Maria
Dumenjó
Activista social i feminista
Fundació Diversitat, Associació
d’Amics i Amigues de Maria Aurèlia
Capmany, ANC, C.R.A.C. o Dones Feministes de Ripollet són només algunes
de les entitats de les quals Rosa Maria
Dumenjó forma part actualment. Ja
sigui des de la política, el sindicalisme
o l’associacionisme, Dumenjó ha dedicat la seva vida a la lluita pels drets
socials. El pas dels anys no l’atura.
Sempre ho vas tenir clar?
Sí. A mi hi ha dos temes que m’han
portat tota la vida, o tres si tenim en
compte el voluntariat: els drets socials i
el tema de la dona.
I vas decidir estudiar sociologia...
Vaig fer sociologia a l’antic Institut
Catòlic d’Estudis Socials, que va ser
una gran sort, perquè era un institut no
públic. Era aquesta època del franquisme que l’església donava acollida a tots,
o quasi tots, els moviments clandestins
antifranquistes que hi havia.
En vas formar part d’algun
La meva primera militància política,
als 17-18 anys, va ser a un partit molt
clandestí, que ara potser també ho seria:
el PSAN. Després ja vaig anar al que
llavors era Convergència Socialista i,
a partir d’aquí, he fet tot el procés del
PSC fins que, ara fa uns deu anys, vaig
deixar el partit.
Vas ser la primera dona cap de llista...
A les primeres eleccions municipals
vaig perdre per 300 vots i, a les segones,
per 34, i sé del cert que va tenir molt a
veure el fet de ser dona.
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També has lluitat des del sindicalisme.
Quan deixava l’entorn socialista, vaig
passar a la Secretaria de la Dona de la
UGT a Catalunya. Des de la UGT vam
constituir la Fundació Maria Aurèlia
Capmany, que pretenia recordar qui
era l’Aurèlia, però també treballar temes
laborals i socials que afectessin la dona.
Recordes algun projecte en especial?
El projecte estrella van ser “Las mujeres
y la ciudad”. La UE el va reconèixer
com el millor projecte que s’havia fet.
Vam treballar com s’haurien d’organitzar les ciutats i els pobles amb perspectiva de gènere, és a dir, com s’haurien de
planificar les ciutats tenint en compte la
diferència d’ús que en feien els homes
i les dones. Els homes, i costarà canviar-ho, feien un ús professional/laboral
de la ciutat, i les dones, un ús per a la
vida quotidiana. A la vegada, intentàvem que els homes entressin en la vida
quotidiana, que els hi fos més fàcil.
Com era Capmany?
Enganxava molt i tenia una gran capacitat de fer debat. Els seus debats més
importants van ser en l’àmbit literari,
però també en el feminista. En fèiem a
casa seva. Podies arribar a les 16 h i sortir a la matinada! Penso que l’Aurèlia no
ha estat prou reconeguda. Ara, que és
el centenari, sí, però va tenir una lluita
molt dura amb els prohoms de la literatura de l’època, perquè era una dona. La
van, inclús, marginar. És la persona més
transversal i plural que he conegut.
Ha canviat la definició de feminisme?
Ha canviat el feminisme, indubtablement, perquè les reivindicacions han
canviat. S’han anat generant diferents
feminismes i, fa uns 12 anys, el gran
debat del feminisme de la igualtat o el
de la diferència, el qual va plantejar que
dins del feminisme hi ha moltes diferències. Posteriorment, ha sortit la radicalitat del feminisme més d’esquerres
i, gairebé, el ‘nosaltres soles’. La igualtat
real entre homes i dones és el que està
clar, però amb diferències d’aplicació.
Són efectives aquestes diferències?
És efectiu que hi hagi diferents maneres de lluitar pel feminisme sempre
que siguem capaces, juntes, d’avançar.
A Ca La Dona vam saber molt bé, les
que pensem diferent, avançar en aquest
camí: dins de les diferències de feminisme, avançar i posar-nos d’acord. Ara,
potser, això no hi és tant.

nnnnnn
És efectiu que hi hagi
diferents maneres
de lluitar pel
feminisme sempre
que siguem capaces,
juntes, d’avançar.
nnnnnnn
És més fàcil ser dona activista social
ara que abans?
És clar! I també activista política.
L’evolució que s’ha fet de com la dona
pot estar a la societat no sent la sucursal
de l’home ha canviat molt. En l’àmbit
laboral, crec que hi ha un repte molt
complicat d’eliminar: en consells d’administració d’empreses o en política,
veus una dona que queda amagadeta.
L’altre tema, sobretot a Espanya, és la
discriminació salarial i el gran repte de
la conciliació familiar i laboral. També
hi ha, però, coses importants que s’han
fet com les denúncies d’assetjament per
part d’artistes i dones importants. Això
és molt important, perquè treu la por a
denunciar.
No has pensat mai escriure sobre
la teva vida?
La meva fita, quan em vaig jubilar, era
fer la recollida de la meva memòria històrica, ordenar-la i començar a escriure
alguna cosa, però no va ser possible
perquè estic amb molts projectes. Vull
tenir la meva memòria històrica, no sé
si publicada o no, però ordenada, amb
tota la gent que he conegut. Per exemple, puc dir que les famoses fitxes de
Tarradellas, dels seus arxius de Poblet,
les he tocat!
Sandra Rivera
Intus

