Programa d’actes
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2018,
Any del Llibre
a Ripollet
La declaració del 2018 com a Any del Llibre a
Ripollet, acordada pel Consell d’Administració
del Patronat Municipal de Cultura, sorgeix com
a voluntat de situar el llibre i la lectura en primera pla de les polítiques culturals municipals.
La lectura ha de ser entesa com un dret
fonamental de les persones, al qual tothom ha
de tenir accés. La competència lectora permet
el desenvolupament personal i l’exercici del
seu dret a l’educació i a la cultura. Els objectius
d’aquest Any del Llibre no es limiten, doncs, a
propostes per aconseguir un augment en els
índexs de lectura municipal, sinó que cerquen
prioritzar les polítiques i les línies de treball
per assegurar-ne l’accés. Cal entendre la lectura
com una eina de desenvolupament positiu de la
comunitat, un element de democratització de la
societat que garanteix l’entrada al coneixement,
independentment dels nivells socials o la situació econòmica de cada individu. El valor dels
llibres recau en el poder que té la lectura per a
crear persones més actives, més participatives,
més crítiques i més reflexives.
La celebració serveix,també, per continuar
amb el model establert en els darrers anys de
sinergies, col·laboracions i aliances entre els
diferents agents del món associatiu municipal.
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El programa que teniu a les mans és una mostra
de la força d’aquest acord, amb més de quaranta
actes organitzats per les associacions de Ripollet, que aconsegueix treballar en molts i variats
àmbits per a un objectiu comú: el foment de la
cohesió i la inclusió cultural i social a través dels
llibres, sense oblidar que una iniciativa d’aquesta envergadura servirà per a construir polítiques, eines i mecanismes entorn del foment
de la lectura que perduraran més enllà d’una
commemoració.
Llibres i ciutat
El gran repte és establir lligams perdurables
entre els llibres, la ciutat i les persones.
Un dels esforços de l’Any del Llibre es centra
en l’impuls i la millora de la comprensió lectora
per accedir al coneixement. Aquestes competències bàsiques s’assoleixen prioritàriament en
l’àmbit escolar. El treball conjunt entre escoles,
famílies i agents municipals és la base per a
establir les eines que involucrin la lectura com a
element essencial. Així doncs, es veuran reforçades amb la creació d’una xarxa de biblioteques
escolars que permetrà l’obertura de nous espais
públics a la comunitat. Sumant esforços en
aquest objectiu, comptem amb la implicació de
les administracions supramunicipals, que ja ens
donen suport per les competències bàsiques de
lectoescriptura, per finalment incloure l’alumnat en com volem viure i estimar la ciutat des de
les lletres.
Una de les característiques del plantejament i de la programació anual, d’aquesta i de
les anteriors edicions, és l’ús de l’espai públic
per a poder desenvolupar-se. Per aquest motiu
els llibres i la lectura també ocuparan les pla-

ces i els carrers de Ripollet. Durant aquest any
desenvoluparem el servei bibliotecari municipal, més enllà de les parets d’un equipament, i la
ciutat gaudirà d’un nou espai públic de lectura al
municipi que formarà part d’una xarxa d’espais i
punts d’intercanvi de llibres.
La promoció del patrimoni literari local
també és una de les prioritats de l’Any del Llibre.
Desenvoluparem el programa Ripolletres, que
ens ajudarà a la difusió dels autors i autores,
i a la conservació del nostre fons bibliogràfic.
En aquesta línia de treball comuna, que és la de
vincular el nostre patrimoni i la cultura popular
amb el foment de la lectura, Ripollet tindrà un
nou element del Bestiari. La creació d’una bèstia, inspirada en els dracs centenaris de la Torre
de l’Argentera, afegirà un nou element referencial de la ciutat i serà un component més per
reforçar aquests lligams entre l’associacionisme,
la cultura tradicional i l’interès per les nostres
lletres locals.
Tot un any que pretén, també, donar valor a
la diversitat cultural de Ripollet, creant lligams
de valor intercultural al municipi, realitzant actuacions que reflecteixin totes les llengües que
es parlen al municipi i vehiculant la inclusió i el
respecte mitjançant la llengua catalana.
Finalment, aquesta celebració és també una
gran oportunitat per a treballar la lectura des de
diferents manifestacions artístiques i culturals,
posant en alça els valors subversius i contestataris de la literatura, capaç de fer-nos revisar els
nostres principis i raonaments més profunds.
Més llibres, més lliures.
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Programa
d’actes
Al llarg
de l’any
Durant l’any, als instituts de Ripollet
Descobrir la història de Ripollet
Amb l’objectiu d’establir un marc de col·
laboració entre el Grup d’Estudis Ripolletencs
(GER) i els instituts i que doni com a resultat
projectes d’investigació històrica local. Es preuveu la possibilitat d’editar els materials.
Organitza: GER
-------------------------------------------------------Durant l’any
Intercanvi de llibres sobre el món de la
bicicleta
Té com a finalitat ampliar l’estoc de llibres del
Club i facilitar-ne l’intercanvi entre les persones
sòcies de l’entitat.
Organitza: Club Ciclista Ripollet
-------------------------------------------------------D’abril a juny, al web
https://jotapg.wixsite.com/folein
Projecte FO LE IN
Aquest projecte interescolar té com a objectiu el
foment de la lectura entre els infants, a partir de
la crítica literària sobre llibres infantils.
Organitza: Escola Anselm Clavé
-------------------------------------------------------- 7

D’abril a juny
Concurs d’Instagram
Fes recomanacions de llibres i comparteix una
foto amb una ressenya.
Organitza: Col·legi Sant Gabriel
-------------------------------------------------------D’abril a setembre, a la Biblioteca
de l’Institut Lluís Companys
L’hora de l’avi
Amb aquesta iniciativa, es convida la gent gran
de la ciutat a fer –de manera voluntària– activitats al centre: explicar contes, històries de vida,
fer tallers, etc.
Organitza: Institut Lluís Companys
-------------------------------------------------------D’abril a desembre,
a la Revista de Ripollet
Et recomano
Recopilació de recomanacions literàries fetes
per veïns i veïnes de Ripollet, tant al web revistaderipollet.cat com a l’edició en paper de la
publicació.
Organitza: Associació Ràdio Ripollet
-------------------------------------------------------D’octubre a desembre,
al Centre Parroquial
Taula rodona d’autors literaris
Cicle de tertúlies literàries amb autors locals i
coneguts d’Amics del Teatre.
Organitza: Amics del Teatre

Febrer
Dimecres 28 de febrer, a les 19 h,
al Teatre Auditori del Mercat Vell
Trobada de Clubs de Lectura
del Vallès Occidental
Club del Llibre amb l’escriptor basc
Kirmen Uribe
El primer acte de l’Any del Llibre comptarà
amb la presència del seu traductor al català,
Pau-Joan Hernàndez.
Hi col·labora: Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona
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Març
Dilluns 12 de març, a les 17 h,
a l’escola FEDAC El Roser
Clàssics que mouen masses
Exposició del projecte realitzat pels alumnes de
l’escola
Organitza: FEDAC Ripollet
-------------------------------------------------------Divendres 16 de març, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal
Presentació del llibre No soy una princesa
A càrrec de la seva autora, Tamara Martín
-------------------------------------------------------Dimecres 21 de març, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal
Presentació del llibre Construccions
identitàries – Work in Progress
A càrrec de la seva l’autora, Mar C. Llop

Abril
Del 2 al 19 d’abril
Un Sant Jordi de foto!
Participa en el sorteig de tres premis. Segueix la
Unió de Comerciants de Ripollet a Instagram,
penja una foto d’un establiment comercial de la
UCR, amb algun element identificatiu de Sant
Jordi i utilitza les etiquetes #UCR, #mesquecomerç i #SantJordiUCR2018. Consulta les bases
al web ucripollet.cat.
-------------------------------------------------------Del 2 al 28 d’abril
Concurs d’aparadors: “La lectura”
Organitza: Unió de Comerciants de Ripollet
-------------------------------------------------------Del 4 al 30 d’abril, a la sala 1
del Centre Cultural
Exposició: “Pessigolles. Catàleg
d’emocions i sentiments”
Mostra del Consell Català del Llibre Infantil
i Juvenil.
Dissabte 28 d’abril, a les 11 h
Activitat familiar sobre l’exposició
Cal inscripció prèvia
-------------------------------------------------------Del 4 al 30 d’abril, a la Sala d’Art
del Centre Cultural
Exposició: “365 pàgines:
un itinerari literari”
Treballs dels tallers d’art del Centre Cultural.
Dijous 19 d’abril, a les 19 h
Presentació i visita guiada
--------------------------------------------------------
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Dimecres 4 d’abril, a les 19 h,
a Gurri Taverna
Presentació de la novel·la La mort
no és el final, de Jordi Martí Vidal
A càrrec del periodista i actor Ferran Rigat
Música amb Cordaveu
-------------------------------------------------------Dissabte 7 d’abril, durant tot el matí, al
Mercat Municipal
Sant Jordi al Mercat
Taller de dibuix ràpid infantil, amb l’animació
de La Careta Teatre. Entre tots els dibuixos, se
n’escollirà un que serà el punt de llibre que regalarà el Mercat Municipal per Sant Jordi.
Organitza: Associació de Venedors i Comerciants del Mercat de Ripollet
-------------------------------------------------------Dissabte 7 d’abril, a les 11.30 h,
al pati del Centre Cultural
Dramatització de fragments literaris
Organitza: Associació Descargolats
Teatre Juvenil
-------------------------------------------------------Dilluns 16 d’abril, a les 17 h,
a la Biblioteca Municipal
Xerrada: “Com fer el teu fill/a lector/a”
A càrrec de Marta Martí
Cal inscripció prèvia
Hi col·labora: Diputació de Barcelona
-------------------------------------------------------Dimarts 17 d’abril, a les 18.30 h,
al local de l’entitat
El Goya dels meus llibres
Cada participant presentarà el seu llibre
preferit.
Organitza: AV Sant Andreu
--------------------------------------------------------

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Llegir el teatre: club de lectura
Que rebentin els actors
A càrrec de Mònica López, d’Amics del Teatre.
Cal inscripció prèvia
-------------------------------------------------------Dimecres 18 d’abril, a les 17.30 h,
a la Biblioteca Municipal
Llegim i creem: llibres, llibres i més llibres
Descobrirem un munt d’històries que parlen
sobre llibres i biblioteques.
Cal inscripció prèvia
-------------------------------------------------------A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Som cultura, som llengua:
“Tradicions de Sant Jordi”
A càrrec de l’Oficina de Català de Ripollet
i de la Biblioteca Municipal
-------------------------------------------------------Divendres 20 d’abril, a les 15 h,
a l’Escola Enric Tatché i Pol
Xerrada: “Com fer el teu fill/a lector/a”
A càrrec d’Anna Juan
Hi col·labora: Diputació de Barcelona
-------------------------------------------------------A les 20 h, a la Biblioteca Municipal
5à Revetlla de Sant Jordi
Nits de música: Any del Llibre
Espectacle sobre llibres, música i poesia.
Organitza: AETMV
Hi col·labora: Amics del Teatre i La Careta
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Del 23 al 26 d’abril
A les 17.30 h, a l’Escola de Música
Lletra i música
Els familiars dels alumnes llegiran textos
mentre els alumnes hi posen la banda sonora
Organitza: Escola de Música de la Societat
Coral “El Vallès”
--------------------------------------------------------

Sant Jordi
al cap de setmana
Dissabte 21 d’abril

A les 12 h, al pati del Centre Cultural
Concert: “Et sona aquest llibre?”
A càrrec de l’Escola de Música de la Societat
Coral “El Vallès” i l’Escola de Música de Gràcia
Organitza: Escola de Música de la Societat
Coral “El Vallès”
-------------------------------------------------------A la pl. de Pere Quart
De 18 a 20 h
Espai del llibre i la lectura
—Parades de llibres
—Carpa del Drac: espai de contes
de la Biblioteca Municipal
-------------------------------------------------------A les 18 h
Presentació del llibre:
Un autobús bajo el mar
A càrrec dels seus autors, David Muñoz
i Esther Bernal
Organitza: Racó de les Lletres Locals
--------------------------------------------------------

Diumenge 22 d’abril

A la pl. de Pere Quart
De 10 a 20 h
Espai del llibre i la lectura
—Parades de llibres
—Carpa del Drac: espai de contes
de la Biblioteca Municipal
-------------------------------------------------------A les 11 h
Taller del Drac del CIP Molí d’en Rata
Vols crear amb nosaltres la teva disfressa de
drac personalitzada per Sant Jordi? Per celebrar
el bateig del drac de Ripollet, farem un taller
molt divertit amb tot de manualitats per a la
canalla!
-------------------------------------------------------A les 12 h
Bateig del Drac i primera cercavila
Recorregut: de la pl. de Pere Quart a la Torre
de l’Argentera.
-------------------------------------------------------De 12 a 14 h, a la carpa de la Ràdio
Sant Jordi a la Ràdio
Programa especial realitzat per col·laboradors
-------------------------------------------------------De 12 a 14 h, a la carpa de l’entitat
Signatura d’autors i autores locals
Organitza: Racó de Lletres Locals
-------------------------------------------------------A les 13 h
Storytime: The King’s Servent
A càrrec de Kids&Us
-------------------------------------------------------A les 17 h
Pintacontes
Porta un conte i te’l dibuixaran uns il·lustradors!
A càrrec de Llàpix
-------------------------------------------------------15

A les 17.30 h
Titellàrium
Instal·lació interactiva per jugar amb els contes
i ser titellaires per un dia.
-------------------------------------------------------De 18 a 19 h
Micro obert de contes
Tothom qui vulgui podrà acostar-se a la carpa
a escoltar o a explicar contes.
-------------------------------------------------------De 10 a 20 h, a les rbles. de Sant Jordi
i Sant Esteve
Fira d’entitats
Organitza: Comissió Coorganitzadora d’Entitats
i Servei Comunitari de l’Institut Can Mas
-------------------------------------------------------De 10 a 14 h, al Centre Parroquial
La llegenda de Sant Jordi
Organitza: Amics del Teatre
-------------------------------------------------------A les 13.30 h, al Centre Cultural
Presentació del llibre-memòria
de l’Any Clavé i del 140è aniversari
de la Societat Coral “El Vallès”
--------------------------------------------------------

Dilluns 23 d’abril
Diada de Sant Jordi
De 9 a 12.30 h, al parc Dolores Ibárruri
Lectura ininterrompuda:
llegim per al barri
A càrrec dels infants de cicle inicial i mitjà
de l’escola i del veïnat que s’hi vulgui sumar.
Organitza: Escola Enric Tatché i Pol

De 10 a 13 h, al Col·legi Sant Gabriel
Lectura continuada de fragments literaris
A càrrec dels infants del col·legi, familiars, professors i participants.
Organitza: Col·legi Sant Gabriel
-------------------------------------------------------De 10 a 13 h, a l’Institut Palau Ausit
Punt d’intercanvi de llibres
Bescanvi de llibres entre alumnes.
Organitza: Institut Palau Ausit
-------------------------------------------------------A les 11 h, a l’Escola d’Adults
Lectura compartida: selecció de relats
curts de Quim Monzó i Antonio Tabucchi
A càrrec de membres dels tallers de tertúlia
literària catalana i castellana.
Organitza: Associació Cultural i CFA
Jaume Tuset
-------------------------------------------------------De 9 a 12.30 h, a la baixada del Mercat
Recital de poemes i exposició
d’il•lustracions
Organitza: Escola Anselm Clavé
-------------------------------------------------------A la pl. de Pere Quart
De 10 a 20 h
Espai del llibre i la lectura
—Parades de llibres
—Carpa del Drac: espai de contes
de la Biblioteca Municipal
-------------------------------------------------------A partir de les 10 h, a la carpa de l’entitat
Intercanvi de llibres
Organitza: Associació Cultural i CFA
Jaume Tuset
--------------------------------------------------------
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De 10 a 13 h
—Photocall: “Jo també llegeixo en català”
—Scrabble gegant
—Jocs de frases fetes
Organitza: Oficina de Català de Ripollet
-------------------------------------------------------De 12 a 14 h, a la carpa de la Ràdio
Sant Jordi a la Ràdio
Magazín realitzat pels serveis informatius
de Ripollet Ràdio amb els protagonistes de la
Diada.
-------------------------------------------------------De 12 a 14 h, a la carpa de l’entitat
Signatura d’autors i autores locals
Organitza: Racó de les Lletres Locals
-------------------------------------------------------A les 17 h
Endevina el conte
Exposició-joc de llibres il·lustrats
-------------------------------------------------------A les 17.30 h
Micro-Shakespeare
Instal·lació interactiva per (re)interpretar
Shakespeare en clau de joc.
-------------------------------------------------------Projecte Lletra a lletra, fem municipi
A les 9 h, al Teatre Auditori
Trobada del Projecte
Amb el suport de la Diputació de Barcelona
-------------------------------------------------------A les 10 h
Cercavila del Drac
Recorregut: del Teatre Auditori del Mercat Vell
a la rbla. de Sant Esteve
-------------------------------------------------------D’11 a 13 h, a la rbla. de Sant Esteve
Mostra de treballs
A càrrec dels alumnes de les escoles Enric
Tatché, Gassó i Vidal i grup de persones adultes
--------------------------------------------------------

D’11 a 14 h, al parc del Riu Ripoll
i a la Biblioteca Municipal
Mostra de treballs
A càrrec dels alumnes de les escoles Tiana
de la Riba i Francesc Escursell i Bartralot
-------------------------------------------------------A partir de les 16.30 h, a l’Institut
Lluís Companys
Inauguració de la Biblioteca - Sala
d’estudi Andreu Solà, contacontes,
concert, venda de llibres de segona mà
i lliurament de premis dels concursos
d’Instagram i del logotip
-------------------------------------------------------Dimarts 24 d’abril, a les 18 h, al Teatre
Auditori del Mercat Vell
Recital de poesia: “Las Sinsombrero”
A càrrec del taller de poesia de l’entitat,
en homenatge a “Las Sinsombrero”, pensadores
i artistes de la Generació del 27.
Organitza: Associació Cultural i CFA
Jaume Tuset
-------------------------------------------------------A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Obrint Armaris: club de lectura LGTBI
Memòria d’uns ulls pintats, de Lluís Llach
A càrrec d’Eugeni Rodríguez, de l’OCLH.
Hi col·labora: Observatori Contra l’Homofòbia
-------------------------------------------------------Divendres 27 d’abril, a les 18.30 h, a la
Biblioteca Municipal
Club de lectura
L’estiu sense homes, de Siri Hustvedt
A càrrec d’Alícia Gil
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Maig
Dilluns 7 de maig, a les 17 h,
al CIP Molí d’en Rata
Xerrada: “Com fer el teu fill/a lector/a”
A càrrec d’Anna Juan.
Cal inscripció prèvia.
Hi col·labora: Diputació de Barcelona
-------------------------------------------------------Divendres 18 de maig, a les 11 h,
al Centre Cultural
Creació d’històries
Organitza: Aspasur Centre Ocupacional
-------------------------------------------------------Dimarts 22 de maig, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal
Obrint armaris: club de lectura LGTBI
Reflexiones sobre la cuestión gay,
de Didier Eribon
A càrrec d’Eugeni Rodríguez, de l’OCLH.
Hi col·labora: Observatori Contra l’Homofòbia
-------------------------------------------------------Dijous 24 de maig, a les 17 h,
al Centre Cultural
Xerrada: “Com fer el teu fill/a lector/a”
A càrrec de Pep Molist.
Cal inscripció prèvia.
Hi col·labora: Diputació de Barcelona
-------------------------------------------------------Dijous 24 de maig, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal
Ripolletres: 13 meses para
soñar, d’Alejandro Martín
Presentació del llibre i xerrada amb l’autor.
--------------------------------------------------------

Divendres 25 de maig, de 20 a 21.30 h,
al Centre Cultural
Nits de música: “Els sons dels llibres”
A càrrec de Carme Nebrera i Ramon Martos.
Coordinació de Rafael López i Ángel Esteve.
Gratuït.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV
-------------------------------------------------------Dissabte 26 de maig, a les 17 h,
al parc M. Lluïsa Galobart
Clowntes
Espectacle infantil de clown amb l’objectiu de
fomentar la lectura i l’interès dels infants pels
llibres.
Activitat inclosa a la programació de les Festes
de Maragall.
Organitza: La Careta Teatre
-------------------------------------------------------Diumenge 27 de maig, a les 12 h,
al CIP Molí d’en Rata
Contes de l’àvia
Gaudirem d’històries populars que els avis i
àvies guarden a la seva memòria i que passen de
generació a generació.
Es recomana inscripció prèvia.
-------------------------------------------------------Del 31 de maig al 10 de juny,
al vestíbul del Centre Cultural
Relats de La Placeta
Exposició de llibres fets pels infants del Centre
Obert i de fotografies que recullen el seu treball
preparant la mostra.
Organitza: Centre Obert La Placeta
--------------------------------------------------------
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Juny
Diumenge 3 de juny, d’11 a 14,
pels carrers de la ciutat
Espais amb Encant: flors, música,
llibres i dansa
-------------------------------------------------------Dimecres 13 de juny, a les 19 h,
al Teatre Auditori del Mercat Vell
La caja de la discordia
Obra de teatre representada pel grup de teatre
de l’Associació cultural i CFA Jaume Tuset.
Organitza: Associació cultural i CFA Jaume
Tuset
-------------------------------------------------------Dijous 14 de juny, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal
Celebració del 70è aniversari
Lectura de poemes i/o textos amb motiu de
l’Any del Llibre.
Organitza: Anyada del 1948
-------------------------------------------------------Divendres 15 de juny, a les 22 h,
al pati del Centre Cultural
Cinema a la fresca: Jumanji
-------------------------------------------------------Del 15 de juny al 14 de juliol,
en l’horari habitual de l’equipament,
al Mercat Municipal
Exposició: “Mercart”
Mostra d’art jove, aquest any vinculada al món
del llibre.
Hi col·laboren: Associació de Venedors i
Comerciants del Mercat Municipal i Associació
de Concessionaris del Mercat Nou
--------------------------------------------------------

Dimecres 20 de juny, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal
Ripolletres: Les coses que realment han
vist aquests ulls inexistents, de J.L. Badal
Conversa amb l’autor ripolletenc J.L. Badal, al
voltant del seu llibre –guardonat amb el Premi
Crítica Serra d’Or de Novel·la 2018–, en què
desgrana records de la seva infantesa.
-------------------------------------------------------Divendres 22 de juny, a les 22 h,
al pati del Centre Cultural
Cinema a la fresca: Los juegos del hambre
-------------------------------------------------------Dimarts 26 de juny, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal
Obrint armaris: club de lectura LGTBI
El azul es un color cálido, de Julie Maroh
A càrrec d’Eugeni Rodríguez, de l’OCLH.
Hi col·labora: Observatori Contra l’Homofòbia
-------------------------------------------------------Harry Potter Week
Setmana d’activitats temàtiques programades
entorn a la figura del popular mag creat per l’escriptora anglesa J.K. Rowling.
Les activitats de dilluns a dijous estan adreçades
a infants i joves a partir de 12 anys i cal inscripció prèvia a l’adreça kftoripollet@gmail.com
Dilluns 25 de juny, a les 18.30h,
a la Biblioteca Municipal
Trivial
-------------------------------------------------------Dimarts 26 de juny, a les 18 h,
al Casal de Joves
Taller de cuina
--------------------------------------------------------
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Dimecres 27 de juny, a les 17 h,
al Casal de Joves
Roomscape
Organitzen: Ajuntament de Ripollet
i Descargolats Teatre
-------------------------------------------------------Dijous 28 de juny, a les 18 h,
al Casal de Joves
Taller de dibuix
-------------------------------------------------------Divendres 29 de juny, a les 22 h,
al pati del Centre Cultura
Cinema a la fresca: Harry Potter y la piedra
filosofal
-------------------------------------------------------Divendres 29 de juny, a les 19 h, a El Local
(c. de Monturiol, 32)
Presentació del llibre Al principi de tot hi
ha la guerra
Amb David Fernàndez i August Gil Matamala
Organitza: COP-Compromís per Ripollet

Juliol
Durant el mes de juliol
Un bon grapat d’activitas per amenitzar l’estiu!
—Cinema a la fresca
Amb una selecció de pel·lícules basades en
llibres
—Graffittis
Protagonitzats per personatges de còmic i
literaris, a les parets de Ripollet
—“Harry Potter Week”
Tota una setmana d’activitats temàtiques i
vinculades al món del nen mag creat per l’escriptora J.K. Rowling.
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Agost
Programació especial de Festa Major

Setembre
Setembre, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
De conte en conte
Espectacle teatral adreçat a infants i que vol
fomentar l’interès per la lectura i la recerca de
llibres de gèneres diversos, clàssics i actuals.
Organitza: La Careta Teatre
-------------------------------------------------------Durant el mes de setembre
Crea una app en Android!
En una primera fase, el projecte vol fer accessible a tothom –mitjançant l’escaneig del codi
ISBN– tota la informació d’un llibre. Posteriorment es realitzarà un taller que donarà a les
persones assistents les claus per crear una versió
personalitzada de l’aplicació.
Organitza: Ripolab Hacklab
-------------------------------------------------------Durant el mes de setembre,
a la Biblioteca Municipal
Creació d’un conte interactiu amb Scratch
Taller familiar en què, mitjançant el llenguatge
de programació Scratch, es crearan divertits
contes interactius.
Organitza: Ripolab Hacklab
-------------------------------------------------------Setembre, a la Biblioteca Municipal
Biblioteca digital
Acte de presentació de la Biblioteca Digital de
l’Escola Tiana de la Riba
Organitza: Escola Tiana de la Riba
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Octubre
Al mes d’octubre, al pati de l’Ajuntament
Acte d’inauguració del nou espai públic
de lectura M. Aurèlia Capmany
-------------------------------------------------------Al mes d’octubre, a les botigues
de Can Mas
Presentació de contes fets pels infants a
les botigues i comerços del barri
Nens i nenes visitaran per grups un comerç o
botiga del barri i conversaran amb els seus propietaris i treballadors. L’objectiu de l’activitat
és presentar un conte fet per ells i pensat i creat
expressament per ser exposat a la botiga, amb
la qual cosa es creen lligams entre la comunitat
educativa i el teixit comercial del barri.
Organitza: Escola El Martinet
-------------------------------------------------------Octubre
Presentació d’El Llibre de Can Vargas
Durant l’any 2018, l’AV Can Vargas ha treballat
en la creaciò i edició d’un llibre que reculli la
història de Can Vargas –tant el barri com l’entitat–, en un projecte ple de dades històriques,
estadístiques, demogràfiques i entrevistes amb
els veïns i veïnes.
Organitza: AV Can Vargas

Novembre
Al mes de novembre, a les botigues
de Can Mas
Presentació de contes fets pels infants a
les botigues i comerços del barri
Nens i nenes visitaran per grups un comerç o
botiga del barri i conversaran amb els seus propietaris i treballadors. L’objectiu de l’activitat
és presentar un conte fet per ells i pensat i creat
expressament per ser exposat a la botiga, amb
la qual cosa es creen lligams entre la comunitat
educativa i el teixit comercial del barri.
Organitza: Escola El Martinet
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Desembre
Durant el mes de desembre
Minillibre per minimakers
Creació d’un llibre on descobrir petits projectes
casolans i accessibles sobre robòtica, electrònica i programació, que es poden fer en família i a
casa, amb materials fàcils d’aconseguir.
Organitza: Ripolab Hacklab
-------------------------------------------------------Desembre, al Teatre Auditori
Cantata “El petit príncep”
Cantata per cor, narrador i instrumental on hi
participarà tota l’entitat
Organitza: Escola de Música de la Societat Coral
“El Vallès”
-------------------------------------------------------Acte de cloenda de l’Any del Llibre
Concert: Els Miserables
Amb orquestra de cambra i la participació de
l’Institut Can Mas, l’Escola de Música de la
Societat Coral “El Vallès” i els cors de la Societat
Coral.
Prenent com a punt de partida el muntatge
teatral que els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut
Can Mas preparen al voltant de Les Misérables,
de Victor Hugo, la proposta s’enriqueix amb la
participació de la Societat Coral “El Vallès”.
Organitzen: Ajuntament de Ripollet, amb la col·
laboració dels esmentats agents.

Amb data
per confirmar
Amb data a determinar,
a la Biblioteca Municipal
Llibres i dansa
Representació de la coreografia “La Biblioteca”
–que serà enregistrada en vídeo–, protagonitzada per nenes de 7 a 10 anys.
Organitza: Bunkay Dansa
-------------------------------------------------------Amb data a determinar,
als carrers de la ciutat
Ripostock
Calendaritizat segons les actuacions previstes
per l’entitat organitzadora, creació d’un espai de
biblioteca al carrer, amb zona de lectura i punt
d’intercanvi de llibres.
Organitza: Unió de Comerciants de Ripollet
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#AnydelLlibre

Edita: Ajuntament de Ripollet. Dissenya: l’Ariadna Comunicació

