Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 001 — Febrer 2020

1

Mira
les fotos
de 2019

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 001 — Febrer 2020
Sumari — Ens volem vives, lliures i rebels! Pàg. 8 #CarnavalTeQuiero
Pàg. 11 Ritme brasiler Pàg. 13 Preparant la Festa Major Pàg. 15 Jornades
sobre l’aigua pública Pàg. 17 El nou model d’escoles bressol municipals
Pàg. 18 Els Tres Tombs Pàg. 19 Sumem Verd Pàg. 23 Ramon Aumedes,
artista d’imatgeria festiva Pàg. 24

Publicitat
institucional
2
Agenda
cultural i de ciutat a Ripollet 001 — Febrer 2020

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 001 — Febrer 2020

3

DESTAQUEM

Sòcies de Cosir i Xerrar a l’Espai M. Aurèlia Campany, posant
per al book de fotos publicitàries de la campanya de lallana

Teixint lallana

Museu de la Llana d’Arsèguel

Ja és aquí lallana, la nova
revista per conèixer l’oferta
mensual d’activitats i serveis de
la ciutat. La publicació desenvolupa el punt fort de l’anterior,
l’agenda, i potencia el seu punt
feble, la participació. De format més manejable, incrementa
la mida de la lletra i la qualitat
del paper, per ser més llegible
i atractiva. Manté la tirada de
17.000 exemplars i el bustiat a
domicili.
lallana neix amb l’objectiu de ser útil, interessant, plural i participativa. Duu el nom
de la primera fàbrica tèxtil de
Ripollet (1846), La Llana, situada al carrer del Padró, 12,
davant de l’església, com a reconeixement a la memòria treballadora i de classes populars que
identifica Ripollet.

Més que una agenda
lallana va més enllà d’un simple
llistat d’actes i serveis, ara més complet i detallat, ja que inclou continguts complementaris: reportatges,
entrevistes, columnes i seccions
especialitzades, per donar a conèixer les iniciatives, entitats i personalitats locals. A més, compta amb
espais per a la participació, a través
d’articles per expressar l’opinió, creació i divulgació. Igualment, també ajudarà a recuperar la memòria i
la identitat local.
Cosir i xerrar
L’entitat ha col·laborat en la campanya de promoció de la revista.
Aquesta trentena de dones, que es
reuneixen al Centre Cultural per
compartir, són inspiradores per a
lallana i representen l’esperit popular d’aquesta, perquè uneixen
la part creativa del cosir amb la comunicativa del xerrar.
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AGENDA
Dissabte 1

Dilluns 3

35è aniversari
del Gimnàs Bunkay
Durant tot el matí, a la pl.
de Joan Abad
Activitats obertes a tothom
durant tot el matí per celebrar el
35è aniversari del Gimnàs Bunkay,
davant el Pavelló Joan Creus.
Organitza: Gimnàs Bunkay

Mercat de revistes
Fins dissabte 8, a la Biblioteca
Municipal
La Biblioteca torna a organitzar
un mercat de revistes per oferir
la possibilitat d’emportar-se de
franc exemplars antics de les
publicacions que ja no conserva.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—
Diumenge 2
Petit Mercat Vell:
Dintríssim
A les 18 h, al Teatre Auditori
Un concert teatralitzat que fa
un recorregut per l’interior
del cos humà. Entrades al web
teatreauditoridelmercatvell.cat o
una hora abans de l’espectacle al
teatre.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

Venda
d’entrades

—

Concentració de Marea
Pensionista
A les 18 h, a l’AV Can Vargas
Concentració mensual de la
Marea Pensionista de Ripollet.
Aquest febrer la Marea es trobarà
a la seu de l’AV Can Vargas.
Organitza: Marea Pensionista
de Ripollet

—

Dimarts 4
Xerrada sobre el servei
local de teleassistència
A les 10.30 h, al Casal d’Avis
Van dirigides a persones usuàries
i familiars, així com aquelles
que puguin estar interessades en
aquest servei d’atenció a persones
en situació de risc.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

Tallers de la Botiga
de l’Inquiet: Buffs
D’11 a 12 h, a l’Aula de Cuina
del Mercat Municipal
Els usuaris d’Aspasur fan a mà els
productes que vendran a la seva
botiga.
Organitza: Fundació Catalònia
Creactiva

—
Dimecres 5
Tertúlia musical:
250è aniversari de
Beethoven. 2a simfonia
De 15.30 a 17 h, al CFA
Jaume Tuset
El taller de tertúlia musical de
l’associació cultural del CFA
Jaume Tuset analitzarà les seves
obres i la seva vida durant aquest
curs. Per poder participar-hi cal
inscripció prèvia, adreçant-vos a
l’escola els dilluns o els dijous de
17 a 19 h.
Organitza: CFA Jaume Tuset

—
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EN BREU
La Biblioteca i l’Oficina de Català
promouran la llengua materna
Del 17 al 27 de febrer, la Biblioteca acollirà les
activitats programades per a la commemoració
del Dia Internacional de la Llengua Materna. Una
d’elles serà una exposició on es podran descobrir les
llengües més parlades al món i també les dels alumnes de l’Oficina del Català. També hi haurà una
activitat per reconèixer diferents alfabets o descobrir
paraules catalanes de camps semàntics que provenen
de l’àrab. Uns dels objectius d’aquesta celebració
és fomentar el respecte per tots els idiomes i donar
visibilitat a les llengües que es parlen a Ripollet.

Mira
el Ple

Nova Comissió
de la Festa Major
El Ple Extraordinari del 23 de gener va aprovar la creació de la nova
Comissió de la Festa Major, amb
el vot favorable de totes les forces
del consistori presents. Aquesta
Comissió serà l’encarregada d’organitzar la festa gran de la ciutat
dels pròxims anys. Estarà formada pel regidor de Cultura, com a
president, un secretari/a i per un
grup de fins a 25 persones que
actuaran com a vocals. Aquestes
persones provindran de diferents
entitats i associacions del municipi, així com a títol individual.

Bunkay celebra 35 anys
amb una festa a la plaça
de Joan Abad
El passat 28 de gener el Gimnàs
Bunkay va fer 35 anys d’història. Ho
celebrarà el dissabte 1 de febrer amb
una gran festa amb exhibicions i masterclass. Serà a la plaça de Joan Abad,
des de les 9 h. A més, des del 27 de
gener ha obert les seves portes, per
una setmana, a tothom qui volgués
provar els seus serveis gratuïtament.

Reobre l’Oficina de la Defensora

+ info

Vídeo
Goya

Vídeo
Gaudí

El 20 de gener va començar el seu servei la nova Defensora de la ciutadania, Núria Blasco. Veïna de Ripollet, combina l’exercici de la professió d’advocada
amb la docència, sent coneixedora dels diferents àmbits de l’administració i exercint també com a mediadora. Atendrà al Centre Cultural els dilluns de 18.30
a 20.30 h i dijous, de 9 a 12 h. Cal cita prèvia.

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

Foto: © ACC / White Horse
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Dijous 6
Xerrada sobre el servei
local de teleassistència
A les 10.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Van dirigides a persones usuàries
i familiars, així com aquelles
que puguin estar interessades en
aquest servei d’atenció a persones
en situació de risc.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Club de còmic minor:
Yakari, de Derib i Job
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
En Yakari és un petit indi sioux
que viu a les praderies de l’oest
americà abans que els homes
blancs hi arribessin. Per a infants
de 7 a 11 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Harry Potter Book Night
De 18 a 21 h, a la Biblioteca
Municipal
El 6 de febrer se celebra a tot el
món una festa per a gaudir de
les inoblidables històries de J.K.
Rowling. La Biblioteca s’uneix
per primer cop a la celebració
amb una tarda plena de tallers,
jocs, projeccions i concursos.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

Concentració contra
els feminicidis
A les 19 h, a la pl. del Molí
Com cada primer dijous de mes,
el Comitè de Dones de Ripollet
organitza una concentració
de protesta contra l’onada de
feminicidis.
Organitza: Comitè de Dones
de Ripollet

—
Divendres 7
Nits de música:
“Història del cinema
musical nord-americà”
De 20 a 21.30 h, al Centre
Cultural
Repàs de la història del cinema
musical nord-americà, a càrrec
de Joana Raja i Lluís López. En
aquesta sessió, la 51a, es tractaran
les pel·lícules estrenades entre els
anys 1982 i 1984.
Organitza: AETMV i
Ajuntament de Ripollet

—
Dissabte 8
Trenkakames, Etapa 1:
El Vendrell-Rodonya
Lloc i hora de sortida
a concretar
Distància: 25,25 km.
Desnivell positiu: 645 m.
Desnivell negatiu: 412 m.
Aquesta ruta travessa la comarca
del Baix Penedès. El CER la
dividirà en quatre etapes per ferla més accessible.
Organitza: Centre Excursionista
Ripollet

Taller de makers en
família: Stopmotion
De 10.30 a 12.30 h, al Centre
Cultural
Preu: 4 euros per infant.
Inscripcions a
cultura@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Cada dia és 8M: “Fem de
Ripollet un poble sense
violències masclistes”
A les 12 h, davant el Centre
Cívic Can Mas
Acte d’inici de la campanya
“Fem de Ripollet un poble sense
violències masclistes” amb una
pintada simbòlica, un recorregut
per diversos establiments adherits
i una taula informativa.
Coordina: Ajuntament de
Ripollet
8è certamen
FEM Monòlegs
A les 19 h, a l’Ateneu
de Cerdanyola
Espectacle de monòlegs amb
8 actuacions de 8 còmics i la
col·laboració especial de Joan i
Roger Pera. Tota la recaptació
de l’espectacle es destinarà a la
Fundació Esclerosi Múltiple.
Preu: 10 €
Organitza: Fundació Esclerosi
Múltiple

—
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Es crea una xarxa d’espais lliures
de violència masclista
El Comitè de Dones de Ripollet ha impulsat una campanya amb diferents establiments del municipi anomenada: “Fem de Ripollet un poble sense violències masclistes”. L’inici de la campanya es farà el pròxim 8 de
febrer, a les 12 h, amb una pintada simbòlica i una taula
informativa a la cantonada del carrer Sarrià de Ter amb
Sant Jaume. Tot seguit, tindrà lloc un recorregut per
tots aquells establiments adherits a la campanya, identificats amb un distintiu.

Torna l’escola de circ
social Alehop!
Aquest mes de febrer s’espera que torni nou curs
de l’Escola de Circ Social, Alehop! És una proposta
lúdica-educativa d’activitat física i artística per tal de
donar a conèixer les tècniques de circ a través del joc
entre les persones joves de 12 a 16 anys. El curs ofereix 25 places i és totalment gratuït. S’allargarà fins al
mes de juny i es farà cada dimarts, de 17 a 18.30 h, a
l’institut Lluís Companys.

Presentat el programa
de les Jornades del
Camino Ancestral
de Santiago
L’associació celebrarà el seu primer
congrés els dies 6 i 7 de juny. L’acte
serà retransmès per internet i preveu
comptar amb conferències sobre les
diferents visions, el que és i suposa el
místic recorregut. Estarà precedit per
una sèrie d’activitats, com una sortida organitzada en autocar pel Camí
Ancestral, des de Ripollet i una fira
medieval al municipi.

La Societat Coral “El Vallès” reprèn l’Escoleta de Música
L’entitat ripolletenca promou, des d’aquest mes de
febrer, nous cursos de música en grup d’instruments
musicals de vent, corda i guitarra i de cant coral. L’objectiu d’aquesta Escoleta és que els alumnes que feien
música a Ripollet segueixin rebent formació musical. Des de l’associació, es pretén fomentar les classes
grupals i han eliminat les individuals. D’aquesta manera, han volgut potenciar la socialització de l’activitat musical entre els alumnes. Hi haurà quatre grups
de cors: infantil, mitjà, juvenil i el grup de cor tradicional per a adults. D’instruments musicals, han creat
un grup de guitarres, un de corda, una orquestrina i
una banda-xaranga. Els cursos costen 110 € més la
quota anual de soci de 12 €.

Subvencions
Per la seva banda, l’Ajuntament va
aprovar, el passat 21 de gener, en
Junta de Govern, una partida de
subvencions trimestrals a aquelles
entitats locals culturals que portin
a terme projectes relacionats amb
la música. L’import de la convocatòria és de 100.000 € i la subvenció atorgada no podrà excedir del
65% de la despesa total del projecte. L’objectiu és seguir donant suport a la pràctica de l’ensenyament
musical durant l’any 2020.
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FILEM PRIM
Ens volem vives,
lliures i rebels!
El 2019 va ser un any de reptes per al feminisme, tant
per l’auge de l’extrema dreta com per la declaració de l’Emergència feminista, un crit unànime contra la barbàrie masclista que ens assassina, ens viola, ens ven, ens compra, ens
lloga i ens maltracta i que suma víctimes a una llista que ja
supera el miler de mortes. Mesos després de la convocatòria
les nostres vides continuen marcades per la desigualtat, la
precarietat, l’exclusió i per la manca de compromís de l’Estat
pel que fa a la prevenció i l’erradicació del masclisme, però
també pel que fa a l’assistència i la reparació de les víctimes.
A la nostra vila ja fa un any que el Comitè de Dones de Ripollet treballa per aconseguir canvis a través de la creació d’espais
i xarxes de sororitat al municipi. Aquest Comitè, que va sorgir
de la mobilització de les dones del poble contra la violència i
a favor d’una lluita històrica contra les injustícies de la societat
patriarcal, ha començat a fer la seva aportació a la causa donant
suport per a la creació del Comitè Jove autònom, també amb la
celebració de la memòria de les activistes que ens van precedir i
amb l’ocupació de l’espai públic per fer-nos visibles.
El 8 de febrer continuarem exposant la nostra ferma intenció d’expulsar la violència masclista de Ripollet a través d’una xarxa de
solidaritat ciutadana que implicarà als comerços de la nostra vila.
I el 8 de març ho tornarem a fer: omplirem carrers i places per
clamar contra la violència masclista. Exigirem l’aplicació efectiva
del Conveni d’Istambul sobre prevenció i lluita contra la violència i ens sumarem a la resta de les nostres companyes contra la
passivitat social i política davant d’una situació insuportable i
insostenible a tots els nivells.
Cridarem per les que ja no hi són, per les que es troben en situació de perill, per totes i cadascuna de nosaltres, assenyalant als
culpables directes que sostenen aquest sistema
desigual. I ho farem juntes, conscients que la
unió és la nostra força, conscients més que
mai, que els drets de les dones no es negocien, es garanteixen.
Ni un pas enrere!
Helena Bea / Comitè de Dones de Ripollet

Diumenge
9
De teatre a teatre:
La Rambla de les
floristes
Sortida a les 16.30 h,
davant el Pavelló
Visita al Teatre Principal
de Sabadell, on s’hi
representa La Rambla
de les floristes, de Josep
Maria de Sagarra.
Arribada prevista cap a
les 21 h (representació a
les 18 h). Preu d’entrada i
viatge: 35 €
Organitza: AETMV

—
Dilluns 10
Taller pràctic de
màrqueting digital
De 15 a 17 h, a la seu
de la UCR
Es tractaran de manera
pràctica diferents
aspectes, metodologies
i aplicacions que siguin
d’interès per als assistents.
Organitza: Unió de
Comerciants de Ripollet
Cafè literari:
El edificio
Yakobián, d’Alaa
Al Aswani
De 15.30 a 17 h, al
Centre Cultural
Tertúlia literària oberta a
tothom.
Organitza: AETMV
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Curs gratuït per a
entitats: “Elaboració
de projectes”
De 19 a 21 h, al Centre
Cultural
Aprendrem a materialitzar els
nostres projectes de la idea a la
pràctica.
Inscripcions a cultura@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—
Dimarts 11
Club de lectura Llegir el
teatre: Justícia,
de Guillem Clua
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Després d’haver gaudit d’una
carrera política brillant a les
institucions, un destacat jutge
s’enfronta als fantasmes que
li turmenten secretament la
consciència. A càrrec de Mònica
López, d’Amics del Teatre.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—

Dimecres 12
Hora del conte:
El secret de la
detectiva Klaus
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
La detectiva Klaus és una
investigadora curiosa capaç de
resoldre els enigmes més difícils!
A càrrec d’Engruna Teatre. Per a
infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—
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Dijous 13

Divendres 14

Club de còmic plus:
Maldita casa encantada,
d’Artur Laperla
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Benvingut a la maleïda casa
encantada, on saps quan entres
però no quan surts. Per a joves de
11 a 16 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

Jornades de l’aigua
De 9.30 a 14 h, al Centre
Cultural
Jornada adreçada a tècnics i
professionals del sector.
Més informació: vegeu pàgina 17.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

Els dijous de la ràdio:
Dia Mundial de la Ràdio
De 18 a 20 h, a la Sala d’Actes
del Centre Cultural
L’Info Setmanal de Ripollet
Ràdio celebrarà el Dia Mundial
de la Ràdio amb un programa
obert al públic i a la participació
de tothom. Es dedicarà tot el
programa a aquest mitjà.
Organitza: Ripollet Ràdio
Jornades de l’aigua
A les 18.30 h, a l’espai
Domènec Torras del Teatre
Auditori
Jornada oberta a tothom.
Més informació: vegeu pàgina 17.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—

Xocolatada solidària
A les 16.30 h, al pati de l’escola
Anselm Clavé
Xocolatada en benefici de la
investigació del càncer infantil de
l’Hospital Sant Joan de Déu.
Organitza: AMPA Anselm Clavé
Teatre: Les coses
excepcionals
A les 21 h, al Teatre Auditori
Comèdia senzilla, humana i
emotiva que parla de les coses que
estem disposats a fer per aquells a
qui estimem.
A les 20.15 h, a l’Espai Domènec
Torras, hi haurà una presentació
a càrrec d’Òscar González
Delgado.
Preu: 16 €
Organitza: AETMV

—
Dissabte 15
Trobades amb l’art
Hora de trobada a concertar
Visita a l’exposició América
Sánchez al Palau Robert.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

10

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 001 — Febrer 2020

Trobades locals
d’esport: Tennis
Taula
A partir de les 9 h, al
Pavelló Municipal Joan
Creus
Més informació i
inscripcions:
Coordinació d’esports de
cada centre escolar
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Club Tennis
Taula Ripollet
Cuina en família
De 10.30 a 12 h, al
Centre Cultural
Adreçat a infants de 4
a 12 anys. Preu: 4 €.
Inscripcions a cultura@
ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Els més petits
fem dissabte:
“Contes de nenes
valentes”
A les 11.30 h, a la
Biblioteca Municipal
Contes per a la
igualtat de gènere,
on viatjarem de la
mà del respecte, de la
diversitat social i de la
igualtat. A càrrec de
Sara Genovart. Per a
infants d’1 a 3 anys.
Organitza:
Ajuntament de
Ripollet

Presentació de la festa
de Sant Antoni Abat
A les 12 h, al Centre Cultural
Presentació de la festa de Sant
Antoni a Ripollet, amb lectura
del pregó a càrrec de Jordi
Allepuz, i relleu de la Bandera
amb l’entrega al Banderer 2020,
Albert Figueras.
Durant tot el dia, a la plaça de
Pere Quart, hi haurà el mercat de
Sant Antoni.
Organitza: Comissió
Organitzadora de la Festa de Sant
Antoni Abat

—
Diumenge 16
Festa de Sant Antoni
Abat
A les 7 h: Diana de traginers,
despertada del poble.
A les 8 h: Benedicció de les
coques. Esmorzar de traginers al
Recinte Firal.

+ info

De 8 a 12 h: Lliurament de
coques als socis a l’escola Anselm
Clavé
A les 9 h: Concentració a cal
Banderer, la família Figueras Mas,
per després dirigir-se a l’església,
precedits per la banda.
A les 9.30 h: Celebració de l’ofici
solemne a l’església. Intervenció
de la Societat Coral “El Vallès”.
A les 10.30 h: Al pati de l’escola
Anselm Clavé, repartiment de
coques i mistela, amenitzat amb
la banda de música.
A les 11 h: Concentració de les
cavalleries i carros participants al
sector firal.
A les 12 h: Benedicció dels
animals de companyia a la
cantonada del carrer Nou amb
Anselm Clavé. Repic de les
campanes anunciant l’inici dels
Tres Tombs.
A les 13 h: Desfilada individual
de tots els participants a la plaça
Onze de setembre.
A les 14 h: Lliurament dels
records de la festa davant el
monument als Tres Tombs.
A les 18 h: A la pista annexa
del Pavelló Joan Creus, concert
espectacle amb l’Orquestrina
Franquesina. Entrada de
l’estandart de Sant Antoni Abat,
es nomenaran els Traginers
d’Honor i es farà un sorteig de
quatre premis. A continuació hi
haurà el ball de final de festa.
Durant tot el dia, a la pl. de Pere
Quart, hi haurà el mercat de Sant
Antoni. AFOCER organitza
durant les festes de Sant Antoni
el 5è Concurs d’Instagram.
Organitza: Comissió de la Festa
de Sant Antoni Abat

—
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REPORT
#CarnavalTeQuiero
El Carnaval torna a Ripollet i promet ser més espectacular que mai. La rua, cada any
més multitudinària, acabarà
amb un espectacle al més pur
estil del Carnaval brasiler, a càrrec de la percussió, trompetes i
trombons dels Rhythm’n’moyo.
Posa’t la fruitera al cap i surt al
carrer a ballar, cantar i divertir-te!
El Carnaval més divertit
Inspirat en la imatge de la cantant
carioca Carmen Miranda, amb
les seves emblemàtiques fruites
al cap i l’alegria que contagiava a
cada cançó, el Carnaval ripolletenc promet ser més festiu que
mai. Tot començarà amb la tradicional penjada del Cabraboc
–la renovada figura que es va reestrenar l’any passat– a càrrec dels
Diables, que presidirà aquestes
festes des del balcó de Can Teixell.
I dissabte, el Carnestoltes arribarà
al seu apogeu amb la gran Rua de
Carnaval, encapçalada pels Diables, que mantindrà el recorregut

respecte l’any passat i acabarà amb
un gran final de festa al parc de
Gassó Vargas: un concert de 30
minuts amb els Rhythm’n’moyo,
la banda ripolletenca que s’ha ampliat aquest any amb una secció
de vent metall i que interpretarà
un repertori que mesclarà ritmes
del Carnaval brasiler amb algunes
versions de clàssics internacionals
i de casa nostra.
La diversió també està assegurada
amb el Carnaval Jove, el dissabte
a la nit al Pavelló Municipal Joan
Creus, amb dinamització i punxadiscos. La festa acabarà dimecres,
amb la despenjada del Cabraboc i
la tabalada de Diables i la tradicional sardinada al parc de Rizal.

Una rua lliure de
violències sexistes
Des de l’organització del Carnaval s’ha insistit en què es vol que
el Carnestoltes sigui, també, una
festa lliure de violències sexistes. A
més dels protocols habituals, s’ha
demanat a les entitats participants
de la Rua que tinguin cura del repertori musical que sonarà a les
seves carrosses, per evitar cançons
amb lletres que atemptin contra
les dones, el col·lectiu LGTBI o
facin algun tipus de discriminació
racial.

Mira
el programa
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Dilluns 17

Dimecres 19

Taller pràctic de
màrqueting digital
De 15 a 17 h, a la seu
de la UCR
Es tractaran de manera pràctica
diferents aspectes, metodologies
i aplicacions que siguin d’interès
per als assistents.
Organitza: Unió de Comerciants
de Ripollet

Dimarts 18

Llegim i creem:
“Paisatges”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Descobrir nous paratges, indrets
desconeguts, panoràmiques mai
vistes abans i viatjar a llocs que no
sabíeu ni que existien. Tot això,
sense moure’ns de la Biblioteca,
obrint un llibre. Per a infants a
partir de 4 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

Tallers de la Botiga
de l’Inquiet: Patchwork
D’11 a 12 h, a l’Aula de Cuina
del Mercat Municipal
Els usuaris d’Aspasur fan a mà els
productes que vendran a la seva
botiga.
Organitza: Fundació Catalònia
Creactiva

Taller de caligrafia àrab
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
Taller per apropar-se a l’escriptura
àrab, emmarcat dins la celebració
del Dia Internacional de la
Llengua Materna.
Organitza: Oficina de Català
i Biblioteca Municipal

Presentació de l’òpera
Orphée et Euridice
A les 20 h, al Centre Cultural
Presentació de l’òpera de CW
Gluck a càrrec d’Ángel Esteve,
Joan-Ramon Gordo i Rafael
López.
Organitza: Nits de Música de
l’AETMV

Penjada del Cabraboc
A les 18.30 h, al Casal de Joves
Penjada del Cabraboc al balcó i
tabalada a càrrec dels Diables de
Ripollet, ball de Gitanes i danses
del Cabraboc i el Vell i la Vella
a càrrec de Colla de Gitanes de
Ripollet.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—

—

Club de lectura
Chick-Lit: Despéinate,
de Tamara Marín
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Tamara Marín. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Òpera i ballet:
Orphée et Euridice
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Emissió de la gravació en
directe des de l’Scala de Milà.
Una oportunitat única per
poder gaudir d’una impactant
interpretació del tenor Juan
Diego Flores en el paper
d’Orphée. Òpera en tres actes,
cantada en francès.
Preu: 10 €
Organitza: AETMV

Venda
d’entrades

—
Dijous 20
Lectura de contes
en diferents llengües
A les 10 i a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal
Alumnes de l’Oficina de Català de
diferents procedències llegiran en
les seves llengües maternes contes
d’arreu del món. Emmarcat dins
la celebració del Dia Internacional
de la Llengua Materna.
Organitza: Oficina de Català i
Biblioteca Municipal
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FEM PINYA
Manel Morales de Jesús
Director musical de Rhythm’n’moyo

“El final serà
espectacular”
Taller de henna
A les 16.30 h, a la
Biblioteca Municipal
Mostra de la tècnica
dels tatuatges de henna,
típics de la cultura
àrab. Emmarcat dins
la celebració del Dia
Internacional de la
Llengua Materna.
Organitza: Oficina
de Català i Biblioteca
Municipal
BiblioSound:
Bilderberg
A les 20 h, a la
Biblioteca Municipal
Cicle de concerts a
la Biblioteca a càrrec
de grups locals. En
col·laboració amb
Associació Musical
Kanyapollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Què hem d’esperar del Carnaval dels Rhythm’n’moyo?
Aquest any farem una actuació al final de la rua. Durarà 30 minuts i serà espectacular. Fa un any vam ampliar la banda, i vam
incorporar una secció de vent metall, amb trompetes i trombons. Així, a més del repertori de música afrobrasilera, també
podem fer un repertori de versions. El que toquem nosaltres és
l’estil pur brasiler. Qui vingui sentirà una actuació com les del
Carnaval d’allà.
Això és molt diferent de la batucada a què estem
acostumats aquí?
La batucada real, la brasilera, és un grup d’escenari. I allà no és
només percussió, també inclou instruments com ara el piano o
les guitarres, i fins i tot cantants, però amb la percussió com a
principal element. Nosaltres serem uns 20 músics, dels quals 7
o 8 de vent metall.
Mitja hora d’espectacle dona per molt. Què hi sentirem?
No destapem cap sorpresa si diem que tocarem el Carnaval te
quiero! A part, farem versions de clàssics de la música catalana
i internacional. Serà un final de festa espectacular just després
d’arribar la darrera comparsa al parc de Gassó Vargas. Serà l’espectacle perfecte per celebrar Carnaval, amb batucada, trompetes, confeti... I molta gresca!
Quins plans teniu ara amb la banda?
Aquest any és el nostre 10è aniversari i estem preparant una
trobada de grups de percussió. Els pròxims 10 anys volem
seguir creixent, aprenent i gaudint i fent gaudir de la cultura
afrobrasilera, una cultura de lluita i molt reivindicativa que allà
va estar prohibida durant molts anys de dictadura.
Jordi Pi Lletí / Intus
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Divendres 21
Cercaviles a les escoles
i Carnaval infantil
A les 17.30 h: Espectacle infantil
per als més petits a càrrec de
Grimpallunes, a la plaça del Molí.
A les 18.45 h: Festa per a públic
adolescent, amb punxadiscos i
animadors, a la plaça del Molí
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Nits de música:
Carnaval al cinema
De 20 a 21.30 h, al Centre
Cultural
Les Nits de música faran una
sessió especial, en motiu del
Carnestoltes, sobre el Carnaval
al cinema. Belle epoque, El
Casanova, Rio, Mambo... A
càrrec de Joana Raja i Lluís
López.
Organitza: AETMV
i Ajuntament de Ripollet

—
Dissabte 22
Els més petits fem
dissabte: El jardí dansat
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A partir de material sensorial,
s’entrarà en el món de les plantes,
les flors i els insectes. A càrrec de
Dansalut. Per a infants d’1 a 3
anys.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

Rua de Carnaval
A les 17.30 h
Desfilada de les comparses, amb
la participació dels Diables de
Ripollet. Recorregut: inici al c/
Sarrià de Ter, rambla de Sant
Jordi, la rambla de Sant Esteve,
rambla de Pinetons i final al Parc
Gassó Vargas.
A les 20 h: Final de la Rua, a
càrrec de Rythm’n’Moyo, al Parc
Gassó Vargas
Durant els actes de Carnaval
hi haurà el III Concurs
d’Instagram Carnestoltes
Ripollet d’AFOCER i la Sortida
Fotogràfica Carnaval 2020
d’Acció Fotogràfica Ripollet.
Carnaval Jove
A partir de les 23.30 h,
al Pavelló Joan Creus
Ball de nit amb dinamitzadors i
punxadiscos.
Organitza: Regidoria de Joventut

—
Diumenge 23
Juga amb la història:
“La bellesa de la cultura
africana”
A les 12 h, al CIP Molí
d’en Rata
El taller convida a abillar-se amb
elements propis de la cultura
africana. Preu: 4 euros (el
pagament només es realitzarà
amb targeta). Inscripcions a
molidenrata@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—

Dimarts 25
Ball de Carnaval
De 17 a 20 h, al Casal d’Avis
Tradicional ball de Carnestoltes
al Casal d’Avis de Ripollet.
Organitza: Casal d’Avis
Ripolletres:
Nix, de Tamara Marín
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Presentació i conversa al voltant
del nou llibre de l’escriptora local
Tamara Marín, que s’endinsa per
primera vegada en el món de la
fantasia.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—
Dimecres 26
Tertúlia musical: 250è
aniversari de Beethoven.
3a simfonia
De 15.30 a 17 h, al CFA
Jaume Tuset
Per poder participar-hi cal
inscripció prèvia, adreçant-vos a
l’escola els dilluns o els dijous de
17.00 h a 19.00 h.
Organitza: CFA Jaume Tuset
Hora del conte:
Altres princeses
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Són dones reals, són dones
valentes, són dones que han
lluitat per realitzar els seus
somnis, malgrat els estereotips de
l’època. A càrrec de Vivi Lepori.
Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
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Mira
l’entrevista

Eloi Rebollo i Basi Sánchez
Comissió de Festa Major

“Ploro cada Festa Major
quan veig tanta gent”
Presenteu-vos.
Eloi: Vinc del món del lleure infantil. He estat a la
darrera Comissió de la Festa Major i m’he implicat
especialment en la creació de la Festa Major petita.
Basi: Jo vinc de la Plataforma d’AMPA. El regidor
Oriol Mor va fer una crida i com feia anys que organitzava festes als Pinetons em va animar a participar.
La gent tenim la mania de criticar sense saber i ara,
que conec la feina, la valoro més.

La programació infantil ha crescut molt.
Basi: Era l’objectiu de la gent de les escoles i l’esplai
que vam entrar. Veníem d’una programació curteta,
amb poc pressupost i volíem canviar-ho.

Quina és la feina?
Eloi: Moltes hores de reunions, de discussió. Tenim
la sort que la Festa Major no ve feta per l’Ajuntament sinó de la Comissió de la mà de les entitats.
Buscar grups d’animació, concerts, temporitzar... Hi
ha moltíssims actes i un pressupost limitat. Però tenim la sort que aquí les entitats responen i s’ajusten.
És el gran èxit de Ripollet.

Quin consell donaríeu a la gent que es pugui
plantejar formar part de la Comissió de FM?
Basi: Que no tingui por a participar perquè l’experiència és molt gratificant.
Eloi: Que tingui temps i si no que ajudin en una de
les subcomissions, que com més gent hi hagi de tots
els colors, entitats, partits, etc., més gran farem la
festa i més per a tothom.

Hi ha massa actes?
Eloi: De vegades s’encavalquen actes perquè totes
les entitats volen fer coses. Però Ripollet té prou
habitants perquè hi hagi moltes coses i variades.

Quin és el millor record que us emporteu?
Basi: El Correaigües ha estat el més emocionant per
a nosaltres. Va sorgir de l’esplai l’Estel i el vam fer
nostre. Escoltes els comentaris positius de la gent i
és molt gratificant.
Eloi: Tot el gir que li hem fet a la festa. Jo acabo
plorant cada Festa Major quan veig tanta gent.

Com va el repte de la descentralització?
Basi: És necessària per arribar a tothom i atendre a la
diversitat.
Eloi: Per a alguna gent, segons quins actes queden
molt lluny. És important que hi hagi actes als barris i
també que s’hi desplaci la gent del centre.

Estareu a la pròxima Comissió?
Basi: M’agradaria continuar a la infantil.
Eloi: A mi també. I a la gran hem de mirar. També
és bo que hi hagi idees i persones noves.

Toni Miralles
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Divendres 28 Altres
Música:
activitats
Venda
d’entrades

Sessió de cinema
A les 18 h, al Centre Cultural
Sessió de cinema oberta a
tothom. Activitat gratuïta.
Organtiza: Grup de Dones per la
Igualtat
Club de lectura:
Jo sóc aquell que va
matar Franco,
de Joan-Lluís Lluís
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec d’Alicia Gil. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Despenjada
del Cabraboc
A les 18.30 h, al Casal de Joves
Despenjada del Cabraboc del
balcó i tabalada a càrrec dels
Diables de Ripollet.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

There Was a Fiesta!
A les 21 h, al Teatre Auditori
There Was a Fiesta! és un concert
i una obra de teatre al mateix
temps. Un espectacle híbrid, que
explica la història de Patty Lemon
i Martin Bennet, dos cantants
de jazz de la postguerra, oblidats
als marges de la història musical
del nostre país, que van estar a
punt de triomfar a la indústria
discogràfica nord-americana. A
les 20.15 h, a l’Espai Domènec
Torras, hi haurà una presentació
a càrrec de Marta López. Preu:
16 €
Organitza: AETMV

—
Dissabte 29
Xocolatada solidària
A les 11 h, a la pl. de Pere
Quart
Xocolatada per recaptar fons per
la investigació del càncer infantil,
amb activitats per als més petits.
Organitza: AMPAs de les escoles
bressol

Sardinada
A les 20 h, al parc Rizal
Tradicional sardinada del
dimecres de cendra.

Espectacle flamenc
del Dia d’Andalusia
A les 19.30 h, al Teatre
Auditori
Venda d’entrades a la seu de
l’entitat o el mateix dia al teatre.
Preu: 5 €
Organitza: Peña Cultural
Andaluza La Macarena

—

—

Tallers del Kftó
Dimarts, de 17 a 19 h
Cuina
Dimecres, de 18 a 19 h
Repàs de matemàtiques
Dilluns, de 18 a 19 h
Il·lustració
Taller per a joves a partir de 12
anys. Inscripcions a kftoripollet@
gmail.com.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Tallers d’escriptura
creativa
Es realitzaran durant el mes
de març a la Biblioteca. Les
inscripcions es poden fer a
bib.ripollet@diba.cat
Tallers de memòria
Es realitzaran durant el mes
de març al Casal d’Avis. Les
inscripcions es poden fer a les
oficines de Drets Socials en horari
d’atenció al públic.
Tallers de l’Associació
Fibromiàlgia i Síndrome
de fatiga crònica
Dimecres, de 10 a 11
Chi-Kung
Dijous, de 10 a 11
Ball al nostre ritme
Els tallers es fan al Centre
Cultural. Les inscripcions poden
fer-se al mateix Centre Cultural
els dilluns, de 9.30 a 11.30 h.

—
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Expo—
sicions
CENTRE
CULTURAL
Fins al 6 de febrer,
a la Sala d’Art
“27+7 sabates”
Exposició elaborada pels
nens i nenes de l’escola El
Martinet.
Fins al 10 de febrer,
a la Sala 1
“La tinta sutil.
La força del blanc
i negre”
Exposició de Manuel
Cabrera i Joan Mimó
Del 28 de febrer al 31
de març, a la Sala 1 i la
Sala d’Art
“Natural/Artificial”
Exposició produïda pel
Centre d’Art La Panera
que treballa la dicotomia
natural i artificial en
un moment històric en
què ambdós conceptes
semblen haver-se
desdibuixat més que mai.

REPORT
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+ info

L’aigua,
font de drets
Els pròxims 13 i 14 de febrer, Ripollet acollirà unes jornades
amb el nom “La municipalització de l’aigua”. Després del treball
participatiu fet durant l’any 2018, aquestes jornades tenen per objectiu donar a conèixer els avantatges per als veïns i veïnes del canvi
de gestió del servei d’abastament d’aigua potable i aprendre d’experiències d’altres municipis que es troben en una situació similar o
que ja estan prestant el servei de forma directa des de l’ajuntament
o una empresa municipal.
Jornades “La municipalització de l’aigua”
Les jornades tindran dues parts diferenciades. La primera, oberta a tota
la població, serà el dia 13, a les 18.30 h, a l’Espai Domènec Torras, al Teatre Auditori del Mercat Vell. En aquest espai, l’alcalde de Ripollet, José
M. Osuna, i la representant veïnal a la Comissió Municipal de l’Aigua i
presidenta de l’AV Sant Andreu, Maite Martín, explicaran el procés de
municipalització del servei d’aigua potable i quines seran les passes per
aconseguir aquesta fita. També presentaran les experiències de ciutats
com Barcelona, Valladolid i Palma de Mallorca.
L’endemà, dia 14 al matí, serà la sala d’actes del Centre Cultural l’espai
que acollirà una jornada de caràcter més tècnic, amb la presentació de
casos pràctics de recuperació de la gestió del cicle integral de l’aigua, experiències del cicle comercial i propostes de modificació legislativa, a
càrrec de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública i l’Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.

18

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 001 — Febrer 2020

CREEM ESCOLA
Millors escoles bressol
gràcies a la gestió directa
Les escoles bressol públiques La Rodeta del Molí i La Verema
hem estrenat aquest curs un nou model de gestió i volem destacar el
valor positiu que aquest fet ha comportat en el nostre dia a dia. La
municipalització ens ha permès tenir més autonomia en el nostre
projecte educatiu, donat que el control de la gestió és totalment
públic, amb transparència i dignificant aquesta etapa, millorant la
qualitat educativa de 0 a 3 anys. La gestió directa ens facilita poder
apropar-nos més a la realitat social del municipi i, per tant, donar
una millor resposta a les seves necessitats, gràcies a la coordinació
de tots els agents que hi intervenen.

BIBLIOTECA
Del 3 al 29 de febrer
“Concurs Santiago
Piñol”
Exposició de les
fotografies guanyadores
i finalistes de la XVIII
edició del concurs
fotogràfic Santiago Piñol.
Organitza: AFOCER

D’altra banda, la municipalització ens ha ajudat a estar més presents dins
la comunitat educativa local, donant veu als infants més petits del poble.
Aquest és un dels pilars del nostre projecte, la mirada que tenim vers
l’infant. Considerem a l’infant capaç. Capaç de tocar, sentir, manipular,
experimentar, jugar, dir, escollir..., en definitiva, capaç de fer i ser. El nostre paper com a educadores és proporcionar una organització de l’espai
i el material que respongui a les seves necessitats i interessos, per tal que
cada infant trobi al seu abast múltiples oportunitats de joc, descoberta,
relació, etc., que esdevinguin en aprenentatges significatius.
Tot això no seria possible sense la participació i col·laboració de les famílies. Elles tenen un paper molt rellevant dins el nostre projecte. Per a
nosaltres, establir un bon vincle escola-família és una prioritat.
Un dels objectius d’aquesta nova etapa és apropar les escoles bressol públiques a la resta del municipi, donant més visibilitat al nostre projecte,
traient les escoles al carrer. Per aquesta nova fita comptem amb el suport
i col·laboració de les AMPA. Per aquest motiu, tenim pensades diverses
activitats on tots els infants que vulguin puguin gaudir de les nostres
propostes. En aquest sentit, el pròxim dissabte, 29 de febrer, ens sumarem a la Xocolatada Solidària pel Càncer infantil que organitzen des de
les associacions que col·laboren recaptant fons per a
la investigació del càncer infantil a l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona. Aquest acte
tindrà lloc a la plaça de Pere Quart a partir
de les 11 h. Us hi esperem!.

Del 17 al 27 de febrer
“Llengües del
món”
Exposició per celebrar el
Dia Internacional de la
Llengua Materna, amb
l’objectiu de destacar
la importància de la
diversitat lingüística i
cultural.
Organitza: Oficina
del Català i Biblioteca
Municipal

Ceci Blánquez i Vane Romero /
Coordinadores de les EBP

—
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FEM
MEMÒRIA
La Festa dels
Tres Tombs
Declarada Festa Local
d’Interès Turístic l’any 2009, la
diada de Sant Antoni Abat, dels
rucs o del porquet se celebra a Ripollet des de finals del segle XIX.
La festivitat, entroncada amb
la tradició pagesa del municipi,
commemora la protecció i la fertilitat dels animals. L’any 2003 es
va erigir un monument a la Festa
de Sant Antoni - Tres Tombs (el
primer de Catalunya), a la plaça
de Josep Maria Brull amb rambla
de les Vinyes, amb un cap de cavall de bronze de 170 quilos sobre una peça de granit de 9 tones.
Històricament, la població s’aboca de manera multitudinària a veure passar la desfilada. També és molt popular el repartiment de coca i mistela.
En l’actualitat, per la pràctica desaparició del bestiar de treball per a tasques agrícoles, s’ha anat obrint a la benedicció als animals de companyia.

+ info

Foto: CIP, cedida per Núria Brull

127 edicions
Des de fa més de cent anys, a Ripollet la tradicional celebració inclou el Solemne Ofici, amb la participació
de la també centenària SC “El Vallès”; la benedicció de les cavalleries guarnides, la desfilada fins a la plaça
de l’Onze de Setembre, la degustació de la coca i vi i, com cloenda, un ball de tarda. Des de fa uns deu anys,
el cap de setmana s’instal·la, a la plaça de Pere Quart, el Mercat de Sant Antoni, de productes casolans.
La cavalcada dels Tres Tombs és l’acte més popular de la jornada, amb més d’un centenar de carros i
cavalls de la vila i d’arreu de la comarca. Els animals van amb els millors arreus, sovint amb corretjams
guarnits expressament per aquest dia, coberts de fils de seda que formen dibuixos acolorits. Les colles
van capitanejades pel banderer, nomenat per la Comissió organitzadora i encarregat de dur el penó.
El ball de tarda és una tradició amb més de 30 anys. Fins fa pocs anys s’hi sortejava un poltre, un xai i
un porc entre els socis. Ara s’han substituït per premis en metàl·lic.
Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata
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Opinió
Desenvolupament,
democràcia i justícia

El passat dijous 23 de gener Decidim vam
presentar el Pla de Mandat, un document
que suposa una concreció del model de ciutat que establia el programa electoral que
va ser escollit per la ciutadania a les darreres
eleccions locals.
Aquest Pla de Mandat dibuixa tres eixos:
el desenvolupament econòmic i social,
la democràcia i la justícia social. A partir
d’aquests eixos s’estableixen els que seran
els objectius estratègics del mandat actual,
com per exemple apostar per la sostenibilitat en un context d’emergència climàtica,
reduir l’atur i la precarietat, aconseguir una
fiscalitat justa o fomentar la participació
activa de la comunitat a les polítiques públiques, entre d’altres. Aquests objectius
estratègics no tenen cap altra finalitat que
millorar les condicions de de vida de totes
les persones que resideixen a Ripollet, independentment de la seva edat, gènere o
ideologia.
Correspon ara al Govern acabar d’establir,
preparar i calendaritzar les accions necessàries per treballar a la consecució d’aquests
objectius. Aquestes accions es recolliran al
Pla d’Acció Municipal (PAM), que aviat es
presentarà i que guiarà el treball del Govern
durant el mandat actual. Aquest document
també servirà per portar a terme, de forma
periòdica, el rendiment de comptes de l’acció municipal davant de la ciutadania, en
un exemple de transparència que permeti
avaluar el grau de compliment dels compromisos adquirits pel Govern.
Som conscients que per assolir el model de
ciutat que desitgem no serà suficient amb
el mandat actual, però des de Decidim ens
comprometem a treballar amb responsabilitat i honestedat per avançar en aconseguir
fer de Ripollet la ciutat que els seus habitants es mereixen; una ciutat més sostenible, participativa i justa per a tothom.

Benvinguda a lallana

Arriba la nova eina de comunicació de
l’Ajuntament de Ripollet amb lallana, que
substitueix a l’InfoRipollet. Una revista que
arriba per la porta del darrere, sense cap
comunicació prèvia als grups municipals,
sense consens polític entre els diferents
grups municipals quant a la política de comunicació.
Aquesta és la forma de fer política que ens
està acostumant el govern municipal de Decidim. Suposem que serà la nova eina d’autobombo i publicitat de l’acció del govern.
Esperem que almenys no s’elimini aquesta
columna que encara podem escriure els
grups de l’oposició, perquè ja ens han comunicat que quan estigui feta la nova web
ni a lallana ens deixaran escriure.
Quina transparència tenim a Ripollet?
Des del PSC entenem que la comunicació
institucional hauria d’estar consensuada entre tots els grups polítics, que hauria de ser
objectiva, transparent i amb l’objectiu clar
d’informar sobre les notícies d’actualitat
de Ripollet, de l’agenda cultural, esportiva
i social de la nostra ciutat. No per fer publicitat de l’acció d’un govern, cosa que ha
estat passant els darrers 4 anys.
Volem fer un recordatori al nostre company, el Sr. Manuel Muñoz, que ens va
deixar el passat 5 de gener. Manolo, com
el coneixíem els seus amics, va participar
en la vida política local com a regidor de
l’Ajuntament de Ripollet des del 1991 al
2007. Va ser responsable de diferents regidories, especialment destacable la seva tasca
al manteniment i obres públiques, on va
millorar les zones verdes de Ripollet, la seva
gran passió. Aprofitem per manifestar el
nostre malestar amb el govern de Decidim,
doncs no van tenir cap gest de consideració
per un regidor que va dedicar setze anys de
la seva vida per millorar les condiciones de
vida dels nostres veïns i veïnes. Ni tan sols
un ram de flors van ser capaços d’enviar i
cap representant del govern va assistir al
seu comiat. Però que hi farem. Aquesta és
la forma de fer que s’ha instal·lat a la nostra
ciutat. Tot plegat una pena la falta d’humanitat demostrada.

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 001 — Febrer 2020

Mejorar el alumbrado
público =
Más seguridad

En el Pleno Municipal de enero se lleva a
cabo la aprobación del proyecto de mejora
lumínica de las calles de Ripollet. Desde
Ciutadans consideramos que es insuficiente, pues se basa en un estudio efectuado
por la Diputación de Barcelona en el lejano
año de 2018 y hace un balance muy pobre
de los problemas que tiene el municipio en
lo que tiene que ver con la falta de luz en
nuestras calles, tanto es así, que solo pone el
foco en un par de vías, cuando el problema
de alumbrado público es global, es decir,
afecta a todo el municipio.
Lo saben los vecinos y vecinas de nuestros
barrios como Can Tiana-Pont Vell, con la
calle Sant Sebastià, cuya iluminación deja
mucho que desear o los de Can Mas, con
una calle Monturiol que en algunos tramos carece de la luz suficiente como para
que nuestros mayores no se tropiecen. Pero
también lo saben quienes cada día acuden
a los polígonos industriales de Ripollet
para trabajar y comprueban que cuando
anochece calles como el de la Industria se
quedan a oscuras.
Desde Ciutadans creemos que Ripollet
necesita un plan integral que vele por mantener y potenciar el alumbrado público del
pueblo, porque es algo que va íntimamente
unido a la sensación de seguridad. Tenemos
todo el derecho de transitar por nuestras
calles con la tranquilidad que proporcionar
ver y observar allá por donde pasamos: viandantes y conductores pagamos impuestos y queremos un mínimo de iluminación
en nuestras calles.
Por eso, desde Ciutadans, solicitamos al gobierno municipal un plan integral para que
todo el municipio goce del mantenimiento
que requieren todas las calles del pueblo.
Sr. Osuna: ¡Póngase las pilas!

La capacitat de
governar per a la gent

Fa poques setmanes vam conèixer l’acord
d’aprovació dels pressupostos generals per
a Catalunya més de dos anys després. El
segrest del govern de la Generalitat a través
del 155 així com la manca de compromís de
la majoria de partits de l’oposició ha fet que
els pressupostos s’hagin anat prorrogant
des del 2017 amb tots els greuges que això
comporta, ja que les necessitats de la societat catalana del 2020 són en molts camps
diferents de les d’ara fa tres anys.
Els primers pressupostos de la legislatura
marquen la línia a seguir en aquesta dècada
que comença. Amb un increment de 3070
milions d’euros respecte als darrers pressupostos de 2017, Catalunya torna a situar-se
en nivells previs a la crisi econòmica. Pressupostos que han de ser la pedra angular
per a una Catalunya pròspera apuntalen
els dos drets més bàsics: sanitat i educació.
El finançament de la sanitat pública s’eleva
en 908,5 milions d’euros amb 1.400 noves
places de professionals d’atenció primària i
la reducció de les llistes d’espera. Les escoles
bressol tornen a ser finançades, s’augmenten les beques menjador a primària i les
universitats catalanes —motor del coneixement, investigació i formació professional
de la societat— reben una inversió pràcticament de 130 milions d’euros a més d’una
reducció de taxes per als estudiants. Una
bomba d’oxigen per a unes universitats escanyades econòmicament des de fa temps.
A més, es redueixen desigualtats socials i de
gènere, i es fa una aposta en ferm per una
fiscalitat verda que combati l’emergència
climàtica.
Aquest èxit és fruit de l’acord entre la Generalitat i els Comuns. A ningú se li escapa que
això ha estat possible gràcies a Esquerra Republicana, que des de fa temps és el pal de paller del sobiranisme català. Per a aconseguir
una República justa socialment, feminista,
verda i sostenible ha de governar un partit
definit per un projecte de país social, just, solidari, modern i progressista. L’única forma
de governar que coneix Esquerra Republicana és fer-ho pensant en la gent.
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Un Ripollet inseguro

En el pleno del pasado 28 de noviembre de
2019 ya se avisó sobre la oleada de vandalismo y robos en furgonetas y coches en nuestro municipio. El alcalde quiso tranquilizarnos diciendo que Policía Local ya estaba
al corriente y había detenido a dos individuos en relación con estos hechos y que se
habían establecido mecanismos y protocolos de seguimiento, prevención y detección
de estos casos, así como la activación de una
unidad de investigación de Mossos.
Pues bien, nada más lejos de la realidad. Los
robos y el vandalismo siguen presentes en
nuestro municipio e incluso podríamos
decir que han aumentado, ya que rara es la
semana que no conocemos un nuevo caso
de rotura de lunas, robo de material de trabajo o simplemente vandalismo, a nuestros
vecinos y vecinas. Es más, ahora también
intentan robar en locales y viviendas, como
sucedió el pasado 17 de enero en la calle
Padró.
Que te rompan un cristal del coche y te
roben supone, a parte de un disgusto,
una perdida de tiempo en denunciar, una
pérdida de autonomía al tener que dejar el
coche en el taller y no poder desplazarte y
una pérdida de dinero al tener que pagar la
reparación si tu seguro no te lo cubre.
Les recordamos, equipo de Decidim, que
uno de los compromisos de su programa
era hacer un Ripollet más seguro, catalogándolo como un derecho fundamental
y necesario. Pero esta seguridad la quieren
dar, según ustedes, centrándose en la resolución de conflictos a través de la mediación, el diálogo y la intervención comunitaria y no, no es efectiva. Las personas que
están robando a nuestros ciudadanos y ciudadanas son conscientes de lo que hacen y
de que sus actos no tienen consecuencias,
así que siguen actuando organizadamente
sin miedo a represalias.
Un municipio de estas dimensiones nunca podrá estar seguro si depende solo de
cuatro policías para patrullar todo el pueblo. Ripollet y sus habitantes necesitamos
sentirnos y estar seguros, a través de un
proyecto de Policía Local de proximidad,
haciendo buena gestión de sus recursos
humanos, en función de las necesidades de
cada barrio.
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LA RÀDIO,
AL DIA
ripolletradio.cat
91.3 FM

Dilluns
10-13 h Bon dia, Ripollet
18-19 h Blues Barrelhouse
19-20 h Bravo por la música (1r) / Espacio infinito (2n) /
A les portes de Troia (3 i 4t) (CP)
20-22 h El 7è art de Talia
22-23 h El Corralón del Blues
Dimarts
10-13 h Bon dia, Ripollet
18-19 h El Gramòfon
19-20 h La Careta Parla - La Careta Teatre (1r) / APCAV
Radiofaro (2n) / La ciència és nostra (3r) / Així som Aspasur (4t)
20-21 h Gitanes a la ràdio - Gitanes de Ripollet (1r) /
Entretots (2n i 4t) / Clàssics contemporanis (3r)
21-22 h L’Hora dels Tribuneros (1r i 3r) / El kamaleó
Roig (2n i 4t)
22-23 h Elèctric Cafè
Dimecres
10-13 h Matins pop-rock
18-20 h Los Tres Tenores... dan la nota
20-21 h Peluts - SPAM (CP) (1r i 3r) / El Camino - Associació Camino Ancestral de Santiago (2n) / La Onda
D-Mente (4t)
21-22 h La Escalera - Asociación Música de Autor La
Escalera (1r i 3r) / Des de la història (2n) / Boxea (4t)
22-23 h A tot jazz
Dijous
10-13 h Matins pop-rock
18-20 h Magazín Info Setmanal
* 19 h Retransmissió mensual del Ple Municipal (4t o 5è)
20-21 h Excusas al palco (1r) / Planeta Binario (2n) /
Ratones de Buhardilla - Club d’Escacs Palau Ausit (3r) /
Retransmissió del Ple (4t o 5è)
21-22 h Lágrimas de Celuloide (1r i 3r) / Lucha con nosotros - Asociación Parados Cerdanyola-Ripollet (2n) /
Retransmissió del Ple (4t o 5è)
22-24 h Ohhh TV podcast / Gamers Ocupados
Divendres
10-13 h Bon dia, Ripollet
13-15 h Reposició magazín Info Setmanal
18-19 h Ruta 66 (CP)
19-20 h Jaleando
20-21 h Coblejant (CP)
21-23 h Viaje al Reino del Metal - Ripollet Rock
...............................................................................................................
De 10 a 13 i de 17 a 20 h Butlletins locals:
Migdies i matinades Clàssics Contemporanis
Nits, des de final de la programació fins a les 2 am
Ongo Bongo
Caps de setmana
Dissabtes i diumenges, de 10-24 h Reposicions dels
programes emesos entre setmana
Dissabtes, a les 13 h Repetició
de l’Info Setmanal
A les 22 h Don’t Stop Dancing

Escolta
la ràdio

Curs
d’escriptura
creativa
Amb Raquel Picolo
Del 4 de març
a l’1 d’abril de 2020
Tots els dimecres, de 18.30
a 20.30 h, a la Biblioteca
Municipal

1 d’abril
El personatge

4 de març
L’ús literari
del llenguatge

25 de març
El narrador
(continuació)

11 de març
L’argument.
Com
estructurar-lo
18 de març
El punt de vista
i el narrador

+ info

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia
Tel. 935 864 230
A/e: bib.ripollet@diba.cat

Edita:
Ajuntament de Ripollet
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
Tirada: 17.000 exemplars bustiats
Dipòsit Legal: pendent
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Ripollet
2020

Sumem
verd

Més net, més verd
Durant els pròxims 12 mesos, Ripollet farà una reflexió i pararà especial atenció en les polítiques que promoguin la conscienciació i també l’acció
cap a la sostenibilitat i la lluita conjunta contra el canvi climàtic, en el marc de
l’Any Sumem Verd. Aquesta reflexió s’obre a la participació d’entitats, comunitat educativa, veïns i veïnes, i es concretarà en actuacions que, a banda de
voler incidir en el nostre entorn físic proper, també han de fer visible el nostre
compromís amb les generacions futures.
Des de l’Ajuntament ja estem treballant en projectes com ara la recuperació de l’espai fluvial del riu Ripoll i mesures per frenar l’augment d’abocaments de mobles
i altres residus de gran volum de forma descontrolada al municipi. També hem
endegat un projecte d’educació ambiental per al foment de la cultura del residu
zero i l’economia circular als centres educatius de Ripollet i estem treballant en un
conveni amb la UPC per a la realització de controls ambientals durant els pròxims
quatre anys de les emissions de partícules per part d’empreses.
Hem de ser proactius i afrontar amb corresponsabilitat la situació climàtica actual,
declarada d’emergència. I hem d’actuar no només des d’àrees com la protecció del
medi, serveis municipals o la mobilitat, ja encarades cap a polítiques més sostenibles, sinó
que volem SUMAR VERD amb majúscules, implicant al món empresarial, els agents
culturals i esportius i la comunitat educativa,
des d’on ens arriben contínuament propostes
i inquietuds en relació amb el canvi climàtic i
la contaminació ambiental.
És important que entre tots “Sumem Verd”,
per això comptem amb vosaltres!
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LA CONTRA

+ info

Ramon Aumedes
Artista d’imatgeria festiva
Ramon Aumedes, del taller
Sarandaca, ha estat el creador
del Cabraboc, el Poll Foll, la
Xamuskina i el Drac Màgic.
Artista consagrat, amb més de
300 gegants elaborats al seu
taller, recorda com ha estat el
procés de creació del bestiari
ripolletenc i les particularitats
que el fan únic.
Què tenen les bèsties de
Ripollet que no tinguin
les d’altres poblacions?
L’exemple més clar de la particularitat de Ripollet és el Cabraboc, la
figura més carismàtica del Carnaval que ara comença. És el primer
gegant que faig de dues cares. No
es fa gairebé mai. Em va venir molt
de gust treballar-hi perquè em va
donar la possibilitat de treballar
dues personalitats dins una mateixa figura. Tot el que surt de la normalitat és molt agradable de fer.
Tot i ser una figura
fantàstica és molt
realista. Com s’ho fa
per donar vida a una
figura de fantasia com
aquesta?
Una de les coses que sempre faig,
especialment amb els gegants, és
partir del retrat d’alguna persona.
Molt sovint això m’ho demanen,
perquè moltes figures són homenatges a persones concretes. Si no,

—
“El Cabraboc és
únic: són dues
personalitats en
un gegant”
—

jo busco un model. No
ho he pogut fer amb el
Cabraboc, perquè evidentment amb un diable és impossible, però
sempre s’agafen referències. Al taller portem fets gairebé 300 gegants, i si no ho féssim
així ens acabaríem repetint molt. Al buscar un
model t’assegures no repetir-te al buscar els trets de cada
cara. El diable del Cabraboc és
una barreja de diferents trets que
m’interessaven d’algunes cares.

Aquest any tenim els
Diables d’aniversari.
Què destaca de la seva
mascota, el Poll Foll?
Del Poll Foll ja en fa molt més
temps. Normalment, quan faig
dracs, les colles no saben ben bé
què volen, però entre ells i nosaltres acabem decidint com fem
el personatge. Amb aquest va ser
tot el contrari, Diables ja em van
portar un dibuix del que volien. Tenien claríssima la figura:
havia de ser un pollet. A partir d’aquest dibuix i aquesta
idea vaig desenvolupar tot
aquest drac amb forma de
pollet.
La darrera bèstia
que ha fet és el

Drac Màgic de la CRAC.
Com va ser la creació?
El Drac Màgic ja existia. Em van
portar el que tenien perquè volien
millorar-lo. I la feina em va encantar, perquè havia fet dracs petits
i gegantons però mai un gegantó
amb forma de drac. A més, vam
poder fer-lo de tal manera que té
els braços caiguts. Això fa que,
mentre balla, quan gira, els braços
volin i sembli que tingui ales.
Jordi Pi Lletí / Intus

