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El 8M és cada dia

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 024 — Març 2022
Sumari — 8M tot l’any Pàg. 4 Entrevista a Gitanes de Ripollet Pàg. 8
Creant escola amb la petita infància Pàg. 12 Accions del Pla Educatiu
d’Entorn Pàg. 16 L’arxiu a ull dels experts Pàg. 23 Presidentes que fan
història en l’esport Pàg. 24
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Casal d’Estiu

2022

Presentació d’ajuts
D’1 de març a 30 d’abril
Presencialment:
OAC, amb cita prèvia
C. de Balmes, 4
citaprevia.ripollet.cat
En línia:

Tramita-la!

A la sol·licitud, cal especificar
que es tracta d’una petició
per als Casals d’Estiu

Més informació
ripollet.cat
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DESTAQUEM

Participació =
democràcia
La participació ciutadana, juntament amb la transparència i l’accés a la informació pública, conformen
els principis que regeixen el que coneixem com a
Govern Obert. Més enllà d’una voluntat, la participació a Ripollet esdevé un exemple de les eines que
faciliten una comunicació permanent, transparent
i bidireccional entre els veïns i veïnes de Ripollet i
l’Ajuntament.
La pandèmia ha suposat, entre altres, una limitació
a la proximitat social i a les activitats en els diferents
espais públics. Aquesta restricció ha obligat a reinventar la participació de les persones als diferents
processos, que han hagut de fer-se de forma virtual.
Aquest fet ha afectat de forma negativa a la participació, on la presencialitat és un valor afegit per garantir
la implicació de totes les persones que ho desitgen.
Passada el que sembla la part més dura de la pandèmia, i plenament adaptats a la nova realitat, aquest
mes de març la participació serà més protagonista de
la vida social del nostre municipi. Tot just acaba de
començar el procés participatiu que servirà per a dibuixar com es vol que sigui la futura Biblioteca Cen-

Participa!

tral de Ripollet, un espai que conservarà la nostra
essència i innovarà els serveis per continuar sent un
referent en l’àmbit lector i també un espai de formació, de convivència i d’accés democràtic a la informació i al coneixement.
També s’està en plena fase d’informació per donar a
conèixer el nou servei de gestió dels residus, la recollida porta a porta, que s’implantarà a Ripollet a partir
del mes de juny. Per això, s’estan organitzant trobades
amb representants de tot el teixit associatiu i comercial de Ripollet, prèvies a les reunions que es mantindran amb tots els veïns i veïnes del nostre municipi,
per tal de donar tota la informació del funcionament
d’aquest nou sistema. Un sistema que requereix, de
forma imprescindible, la participació de totes les
parts, veïns i veïnes, activitats econòmiques i entitats.
Processos participatius, consultes públiques, participació en consells i comissions municipals... Totes
són diferents formes que ens permeten obrir l’Administració dels assumptes públics als veïns i veïnes per
recuperar així la proximitat entre la gestió pública i
les polítiques públiques i la ciutadania.
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REPORT

+ Info

Xarxa lila, 24/365
a Ripollet
El 8M, Ripollet vol continuar fomentant l’empoderament femení i la sororitat entre les dones,
contra la societat patriarcal que encara perdura,
a més d’enfortir una xarxa lila, des de baix, implicant centres educatius, entitats, agents socials i
persones a títol individual que no només es posin
les ulleres liles el 8M, sinó els 365 dies de l’any.
“La visió de gènere ha d’estar present a totes les polítiques municipals i el nostre objectiu és que cada
mes de l’any pugui desenvolupar-se alguna activitat
a Ripollet que ens recordi que aquesta lluita no és
qüestió d’un dia”, explica la regidora de Feminismes,
Txell Caler. “L’òptim seria que no existís una regidoria de Feminismes, sinó que la visió de gènere impregnés totes les àrees de l’Ajuntament i això és el que
es treballa a la Comissió de Gènere de l’Ajuntament,
totalment transversal”, afegeix Caler.
Actualment, també s’està acabant d’elaborar el Pla
d’Igualtat i s’està actuant, a través de Ripollet Impulsa, en l’acompanyament a les empreses locals per
elaborar i implementar plans d’igualtat. En aquest
sentit, dins el programa del 8M, s’ha inclòs el taller
virtual “Igualtat de gènere, més enllà de l’aplicació
d’una llei”, dirigida a empreses i emprenedores de
Ripollet. En definitiva, com diu la regidora de Feminismes, “volem anar molt més enllà de les accions
reivindicatives del 8M”.

Dia de les Dones 2022
Les activitats han estat organitzades des de l’Ajuntament i entitats que formen part de la Taula Feminista, implicades socialment contra la desigualtat encara
latent entre dones i homes. A més de la formació a
empreses i emprenedores, durant tota la setmana es
desenvoluparan diferents tallers esportius dirigits a
dones, sobre sòl pèlvic i abdominals hipopressius,
dues d’elles per a dones en la menopausa. Per dilluns,
7 de març, Bruixes de Ripollet i l’Ajuntament han
organitzat conjuntament un vespre de foc, amb un
recorregut per la rambla, que finalitzarà a la pl. del
Molí amb un espectacle piromusical. Dimarts, dia 8,
hi haurà una hora del conte especial a la Biblioteca,
amb contes sobre coeducació i feminismes, i dimecres 16 de març es farà Trementinant, una sessió de
Llegim i creem, també per a infants a partir de 4 anys,
on es descobriran contes sobre dones sàvies.
Dones i migrades
El Kftí del Casal de Joves acollirà dimecres 9 la projecció del documental Cuidar entre terres, una producció de CooperAcció i La Directa, que parla sobre qui sosté la vida quan les dones migren. El buit
que deixen, normalment pal·liat per altres dones, i la
precarització de feines al país de destí, moltes vegades
en l’àmbit domèstic, són alguns dels temes tractats.
Posteriorment, s’obrirà un debat entre les assistents.

Plantada de dones (8/3/2021)
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8M intergeneracional
Les usuàries del Casal de Joves seran les protagonistes de l’Info Setmanal “Especial 8M”, que es retransmetrà en directe dijous, 10 de març, a les 17 h, des del
Casal de Joves. Tot seguit, el Club Bàsquet Ripollet
dedicarà el seu programa mensual Cor Blau a parlar
del paper de les dones en el món de l’esport local.
L’esport femení també serà l’eix de la jornada dirigida per noies i cap a noies joves, que es desenvoluparà
divendres 11 de març a l’escola Escursell i Bartalot.
A la Biblioteca també podreu trobar “Lletres Violetes”, un recull bibliogràfic de llibres que parlen de
feminismes i de la lluita de les dones. Les dones grans
seran les protagonistes de la taula rodona “Memòria i
feines invisibles”, organitzada pel Comitè de Dones,
dimarts dia 8, a les 11 h, a la pl. del Molí.
Quant a la resta d’activitats organitzades per entitats,
amb el suport de l’Ajuntament, hi ha les del Comitè
de Dones, que diumenge dia 6 obrirà el programa
amb una acció esportiva reivindicativa, organitzada
amb la col·laboració d’entitats i col·lectius esportius
i de dansa de Ripollet. Aquell mateix dia, a les 12 h,
escalfaran motors per al 8M a la pl. del Molí, amb
un vermut feminista, actuacions, taules informatives
i un Trivial feminista, amb la col·laboració de Proud
LGTBI Ripollet. Des del Comitè també han sorgit
la major part d’activitats del 8 de març, que comptarà amb una jornada reivindicativa, la taula rodona
“Memòria i feines invisibles” i la lectura del manifest
del 8M, a les 12 h, a la pl. del Molí.
Teatre feminista
L’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell
ha programat per divendres 11 de març No em diguis
reina, una proposta teatral que tracta el feminisme
de manera divertida i aposta per la inclusió d’artistes
amb discapacitat. Divendres, 18 de març, també al
Teatre Auditori del Mercat Vell, es representarà Elles
#cosasdechicas, una peça d’humor satíric que fa un
repàs als clixés de gènere i parla de temes com el feminisme o l’educació sexual.
Les sales d’exposicions també es tenyiran de lila
aquest mes de març, amb “Sexualitat sàfica”, de
Mireia Alcántara, Susana Giménez i Adrià Sabatè,
a la Sala 1 del Centre Cultural, i “Prou violència”,
d’AFOCER, a la Sala d’Art.
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Les participants als actes del 8M també podran votar
per una de les tres propostes de la Taula Feminista,
per tal d’escollir el nom del futur equipament feminista de Ripollet, al c. Nou.
Fons documental “Dones de Ripollet”
Des de l’Arxiu Municipal s’ha impulsat la creació
d’un fons documental sobre dones, convidant a
qualsevol col·lectiu femení, família o persona a donar o cedir documentació que serveixi per entendre
i explicar, ara o en el futur, quina ha estat la vida de
les dones a Ripollet. I ben bé podria ser una peça
d’aquest fons la Joia del Museu per al 8M, una fotografia de les treballadores de la Uralita als anys 30, inclosa a l’exposició “Persones, somnis i ideals. Els anys
republicans a Ripollet. 1931-1936”.
Xarxa lila
L’Ajuntament està a punt d’adjudicar el servei de
creació d’una Xarxa Lila per alumnat de secundària. Es tracta de la formació d’un grup de referents
femenins, que ajudin a difondre el coneixement de
les desigualtats per raons de gènere, potenciar el respecte envers la diversitat i la construcció de relacions
sanes i positives. També està previst fer tallers per a
l’alumnat on es treballi amb relació a les conductes i
actituds masclistes, els micromasclismes, la masculinitat, les relacions afectives i l’amor romàntic, l’assetjament o la violència masclista. Un servei destinat a
joves de 3r i 4t d’ESO dels instituts del municipi, que
creïn una xarxa que serveixi per detectar necessitats i
coprodueixin accions de prevenció i atenció a la resta
de l’alumnat.
24/365
Fidel al lema d’enguany, “El 8M és cada dia”, l’Ajuntament ha apuntat la voluntat de fer activitats sobre
dones i per a dones durant tot l’any i per això ja ha
programat per al mes d’abril la presentació del projecte executiu del futur equipament feminista de Ripollet. També es realitzaran, entre els mesos d’abril i
maig, tallers sobre noves masculinitats i empoderament femení entre els estudiants de 3r d’ESO i dels
PFI. I durant tot el curs, els centres de primària i secundària podran disposar temporalment de l’exposició “Dones lliures a Ripollet”.
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AGENDA
Dimarts 1
Club de lectura infantil:
Los tres erizos,
de Javier Sáez Castán
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Per a infants de 5 a 7 anys. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament

Dijous 3

Carnaval al Casal d’Avis
A les 18 h, al Casal d’Avis
Espectacle de cabaret i music hall,
per a persones grans.
Cal reservar entrada al Casal
d’Avis (de 10 a 12 h o de 16
a 18 h) o al tel. 935 804 995.
Col·labora l’Associació de
Jubilats i Pensionistes.
Organitza: Ajuntament

Punt d’Interacció
Mòbil (PIM) del procés
participatiu sobre la
Biblioteca Central
De 16.30 a 19 h, al c. de Sant
Jaume/Martinet
Punt itinerant on s’explicarà el
procés participatiu per a la futura
Biblioteca Central de Ripollet.
Organitza: Ajuntament

—
Dimecres 2
El Club del Dibuix:
Dibuixem Pokemon
A les 18 h, a la Biblioteca
A càrrec de Manel Sánchez. Per
a infants de 8 a 12 anys. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
Despenjada
del Cabraboc
A les 18.30 h, a Cal Teixell
Despenjada del Cabraboc
del balcó de Ripollet Ràdio i
tabalada a càrrec de Diables de
Ripollet.
Organitza: Ajuntament

—

Club del còmic infantil:
Supergatet i el Club del
còmic, de Dav Pilkey
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Per a infants de 8 a 11 anys. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
Ripolletres: Sígueme el
juego, de Tamara Marín
A les 19 h, a la Biblioteca
Presentació de la darrera novel·la
publicada per l’autora local.
Entrada lliure fins a completar
l’aforament.
Organitza: Ajuntament

—

Segueix
l’autora!

Dissabte 5
Trobada local
de tennis taula
A les 9 h, al Poliesportiu
Més informació i inscripcions
als coordinadors d’esports de
cada centre escolar. Amb la
col·laboració del CTT Ripollet.
Organitza: Ajuntament

—
Diumenge 6
Ballada anual de Gitanes
A les 11 h, a les pistes
de l’Esbar
Ballada anual de la Colla de
Gitanes de Ripollet, amb colles
convidades.
Organitza: Colla de Gitanes
Visita guiada a
l’exposició “Persones,
somnis i ideals”
A les 11 h, al CIP Molí
d’en Rata
Darrera visita guiada a la mostra.
Organitza: Ajuntament
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Dones en moviment
A partir de les 11 h,
amb sortida a Pinetons
i final a la rbla. de Sant Jordi
Acció reivindicativa per convidar
les dones a moure’s, caminar,
ballar i fer esport.
Organitza: Comitè de Dones,
amb el suport d’entitats i
col·lectius esportius i de dansa.
Jugatecambiental
Pinetons: Un celler de
Can Roca per a ocells
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Aire net,
mobilitat sostenible!
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Escalfem motors pel 8M:
Vine a la plaça!
A les 12 h, a la pl. del Molí
Vermut feminista i solidari
acompanyat d’actuacions,
música, taules informatives sobre
Feminisme i LGTBI, i un Trivial
Feminista participatiu amb premi
per a les persones guanyadores.
Organitza: Comitè de Dones
de Ripollet, amb el suport de
Proud LGTBI Ripollet i de
l’Ajuntament

Cincomarzada
A les 13 h, a la seu de l’entitat
(c. Nou, 22) i al carrer
El Centro Aragonés de
Ripollet celebra la tradicional
Cincomarzada, amb un dinar de
germanor típicament aragonès,
amb migas, panceta i botifarra. El
preu és de 5 € (socis) i 10 € (no
socis). Inscripcions a la seu.
Organitza: Centro Aragonés
Petit Mercat Vell:
Vegin i passin
A les 18 h, al Teatre Auditori
Teatre visual a càrrec de la
Cia. Enlaire. Per a infants
a partir de 3 anys. Entrades
al Centre Cultural, a
teatreauditoridelmercatvell.cat
o a taquilla una hora abans.
Preu: vegeu
promocions.
Reserva
Organitza:
d’entrades
Ajuntament

—
Dilluns 7
Formació en línia:
Igualtat de gènere,
més enllà de l’aplicació
d’una llei (1a sessió)
De 12 a 14.30 h, en línia
Formació gratuïta i en línia,
per a persones emprenedores i
empreses. Inscripcions a ripollet.
cat (Ripollet Impulsa).
Organitza: Ajuntament

Inscriu-te!
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Inscriu-te!

Taller sòl pèlvic per a
dones en la menopausa
De 17.30 a 18.30 h, al Centre
Cultural
Xerrada-taller d’Alba Romero,
fisioterapeuta, per a dones en
premenopausa o menopausa. Cal
portar tovallola i roba còmoda.
Places limitades. Inscripcions a
ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
Formació per a entitats
locals: Perspectiva de
gènere a les entitats
De 19 a 21 h, al Centre
Cultural
Inscripcions a cultura@ripollet.
cat o al Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament
Vespre de foc:
Cremem el patriarcat
A les 19 h, sortida des de la
Torre de l’Argentera (SOC)
Recorregut des de la Torre de
l’Argentera, a la rbla. de Sant
Jordi, fins a la pl. del Molí, amb
espectacle piromusical final.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet i Bruixes de Ripollet
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PRIMER PLA
Josep Maria Fonollet
President de la Colla de Gitanes de Ripollet

“El que ens agrada és
el contacte amb
el públic”

Segueix-los!

Després de dos anys sense actuar amb públic per culpa de la
pandèmia, la Colla de Gitanes
ha participat en la penjada del
Cabraboc i està preparant la seva
ballada anual, prevista per al 6 de
març.
Què hi trobarà el públic en la
ballada anual?
Farem la ballada a les pistes de
l’Esbar i ballarem les colles de
Gitanes de Martorelles, Lliçà
d’Amunt, l’Esbart de Mollet i
els Antics Dansaires de Cerdanyola, i nosaltres d’amfitrions.
Estem pendents d’una colla
convidada d’última hora,
que fa molts anys que
no balla, però potser
reapareix a Ripollet.
Es tracta de la colla de Mas Rampinyo. Seria una
gran sorpresa.
Serà com en els
anys anteriors a
la pandèmia?
Si no hi ha noves res-

triccions, posarem 150 cadires,
com fèiem abans a les nostres ballades. Esperem que ho puguem
gaudir com abans.

Exacte. Després de dos anys, la
penjada del Cabraboc i la ballada anual són els primers cops que
ens retrobem amb el públic.

Com ha patit la colla els dos
anys de pandèmia?
Quan va començar l’epidèmia el
2020, nosaltres teníem prevista
la ballada el primer diumenge
de març, i ja ho vam suspendre.
O sigui, que ara fa dos anys que
no ballem a Ripollet. En un
principi, fèiem les reunions per videoconferència,
però trobes a faltar anar
als pobles, les places i ballar. Així que, a la mínima que vam poder,
vam tornar als assajos, encara que
no poguéssim
anar a ballar
enlloc, perquè es va suspendre tot.

I esteu nerviosos?
La veritat és que ho portem bé i
estem molt tranquils. Ho tenim
tot preparat des de fa dos anys,
els detalls, els pobles que venen
convidats... Hem de canviar l’enganxina per canviar l’any, però la
feina prèvia ja està feta.

Fa dos anys
que no balleu
amb públic?

La història de la Colla
de Gitanes té moments
assenyalats, com la pandèmia
o l’any 2004.
Sí, l’entitat es va tornar a formar
el 2004. Veníem de 18 anys sense ballar. Per diverses circumstàncies, es va dissoldre la Colla
de Gitanes i l’Esbart a finals dels
anys 80. Els dansaires ens vam
escampar. Jo vaig anar a l’Esbart
de Cerdanyola i la resta van anar
a altres pobles. Després d’estar
18 anys aturats, el 2004, la colla
sardanista ens va demanar a uns
quants dels antics dansaires que
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féssim uns balls en la
inauguració del monument a tocar de la
pl. de Joan Abat. A
partir d’aquí, ens va
tornar a agafar el cuquet i ens vam plantejar tornar-hi. Des
de llavors, la Colla de
Gitanes torna a estar
activa i, amb els anys,
hem recuperat antics
companys i n’hem sumat de nous.

—
“Vaig aprendre els
passos als 4 anys
i assajàvem a Cal
Teixell, al segon
pis, on ara hi ha
Ripollet Ràdio”
—

Entre les coses que
heu recuperat hi ha
La llegenda del Vell i la Vella?
Correcte. El Costumari Català
de Joan Amades ja recull que a
Ripollet hi havia des de fa molts
anys la tradició del Cabraboc.
Com que no hi ha gaire documentació i no s’ha pogut recuperar la llegenda original, vam
decidir fer-ne una de nova. La
llegenda del Vell i la Vella explica que, en una plaça de Ripollet,
s’estan ballant gitanes, mentre
passegen un vell i una vella. La
vella porta un cistell i, a dins, hi
ha una olla de fang. Diu la llegenda que uns dimonis petits s’acosten a la vella i li llencen l’olla a
terra. De l’olla trencada, hi surt
un gat, que es transforma en el
Cabraboc. Cada any, durant la
penjada del Cabraboc, la Colla
de Gitanes interpretem la llegenda amb els Diables de Ripollet.
L’any passat la vau haver
d’interpretar en línia.
Sí, i s’agraeix que aquest any l’hàgim pogut fer al carrer amb públic. Fer les actuacions a través
d’internet no és el mateix. A no-

saltres ens agrada el contacte amb
el públic, fer els balls en directe.
Què és el que caracteritza el
Ball de les Gitanes?
El Ball de Gitanes és un ball del
poble, amb uns passos i un ressò
de castanyoles més permissius i
no tan rigorosos com altres balls.
L’Esbart és molt més rígid, els
passos són més marcats i és més
estètic. L’Esbart busca el lluïment. A Ripollet, abans, hi havia
colla de gitanes i esbart junts. Jo
vaig aprendre els passos als 4 anys
i assajàvem a Cal Teixell, al segon
pis, on ara hi ha Ripollet Ràdio.
El Ball de Gitanes és una dansa
molt típica del Vallès.
Hi ha una tradició arrelada
als dos vallesos, oi?
Sí, de fet a l’Agrupació de les
Colles del Ball de Gitanes del
Vallès hi som 17 pobles. Ripollet, Cerdanyola, Palau, Martorelles, Polinyà, Canovelles, Lliçà
d’Amunt, Santa Eulàlia... El curiós és que cada poble té els seus
propis passos per a les mateixes
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músiques. Com que les
17 colles anem girant i
ballem en els diferents
pobles, anem mostrant
els nostres passos. Hi
ha una gran relació entre les colles, perquè ens
retrobem any rere any,
plaça a plaça... És una
gran família.

En el vostre cas,
intenteu innovar
amb cançons més
modernes.
Sí, ho fem per enganxar
més al jovent. Hem fet
els passos de Gitanes amb les cançons d’El Llibre de la Selva, amb
la cançó Mamma mia o amb Els
Catarres. Mirem d’incorporar
cançons més modernes amb els
nostres passos. Els adaptem perquè quedi quadrat, que no quedi
tot fet un guirigall. Volem enfocar els nostres balls cap a les persones joves, de 18, 20 o 23 anys,
per mirar d’enganxar-los.
Suposo que és difícil atreure
la gent jove.
L’adolescència és la travessia en
el desert. Acompanyes els infants
des que són petitons, però arriba
un moment en l’adolescència en
què els fa vergonya o tenen altres
interessos. És aquest moment, si
realment t’agrada, que continues
vinculat al Ball de Gitanes, però
si no és així, ho deixes córrer.
Però no tot està perdut, tenim joves que continuen amb nosaltres
després de l’adolescència. Crec
que s’ha de portar a dins el gust
per ballar.
Jordi Sugrañes Solé / Agència
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Inscriu-te!

Book Club: The Great
Gatsby, de F. Scott
Fitzgerald
A les 19 h, a la Biblioteca
Club de lectura en anglès a càrrec
de Laura Patricio. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament

—
Dimarts 8
Jornada reivindicativa
del Dia de les Dones
A les 9 h, a la pl. del Molí
Concentració en suport de
la jornada reivindicativa amb
activitats, encartellada feminista i
taller de pancartes.
Organitza: Comitè de Dones
Ball i estiraments
per a la gent gran
De 10 a 12 h, al parc Massot
Ball i estiraments oberts a tota la
gent gran. Cal portar alguna peça
de roba o complement de color
lila.
Organitza: Centre d’Esplai
La Gresca

Taula rodona: Memòria
i feines invisibles
A les 11 h, a la pl. del Molí
Taula rodona amb la participació
de dones grans de Ripollet.
Organitza: Comitè de Dones
Lectura del manifest
del 8M
A les 12 h, a la pl. del Molí
Lectura del manifest en motiu
del 8 de març, Dia de les Dones.
Organitza: Comitè de Dones
Hora del conte:
Tu no pots!
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Contes sobre coeducació i
feminisme a càrrec de Laberta
Delpoblet. Per a infants a partir
de 4 anys. Cal inscripció prèvia a
la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament

—
Dimecres 9
PIM del procés
participatiu sobre la
Biblioteca Central
De 10.30 a 13 h,
a la pl. de Pere Quart
Punt itinerant on s’explicarà el
procés participatiu per a la futura
Biblioteca Central de Ripollet.
Organitza: Ajuntament

Formació en línia:
Igualtat de gènere,
més enllà de l’aplicació
d’una llei (2a sessió)
De 12 a 14.30 h, en línia
Formació gratuïta i en línia,
per a persones emprenedores i
empreses. Inscripcions al web
ripollet.cat (Ripollet Impulsa).
Organitza: Ajuntament
Sessió
Inscriu-te!
d’abdominals
hipopressius
De 19 a 20 h,
al Centre Cultural
Sessió d’abdominals hipopressius
per a dones. A càrrec de personal
tècnic del Poliesportiu. Cal
portar tovallola i roba cómoda.
Places limitades. Inscripcions a
ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
Dignifiquem
les cures
De 19 a 21 h, al Kftí
del Casal de Joves
Projecció del documental Cuidar
entre terres. Qui sosté les vides
quan les dones migren?, produït
per CooperAcció i La Directa,
i taula rodona posterior.
Organitza: Ajuntament

—
Dijous 10
Info Setmanal:
“Especial 8M”
De 17 a 19 h, al Casal de Joves
Programa especial de l’Info
Setmanal de Ripollet Ràdio
amb motiu del 8M. Es pot
escoltar a la 91.3 FM
o a ripolletradio.cat.
Organitza: Ripollet Ràdio
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Club del còmic juvenil:
Destellos, de Jen Wang
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Per a joves de 12 a 16 anys. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
Cor Blau:
“Les ripolletenques
juguen tots els papers
de l’auca a l’esport
local?”
De 19 a 20 h, al Casal de Joves
Programa especial Cor Blau,
realitzat pel CB Ripollet,
dedicat a la vinculació de la
dona en l’esport al poble. Amb
les regidores de Feminismes,
Txell Caler, i d’Esports, Andrea
Guijarro, com a convidades.
Es pot escoltar a la 91.3 FM
o a ripolletradio.cat.
Organitza: CB Ripollet
Sessió d’abdominals
hipopressius
De 19 a 20 h, al Centre
Cultural
Sessió d’abdominals hipopressius
per a dones. A càrrec de personal
tècnic del Poliesportiu. Cal
portar tovallola i roba cómoda.
Places limitades. Inscripcions a
ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament

—

Inscriu-te!
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Divendres 11

Dissabte 12

Fem esport
De 17 a 20 h, al pati de
l’Escola Escursell i Bartalot
Jornada esportiva dirigida a noies
per visibilitzar el paper de la dona
a l’esport. Hi haurà un obsequi
per a totes les participants.
Inscripcions al Casal de Joves,
@ripolletjove, joventut@
ripollet.cat i 680 340 760
Organitza: Ajuntament

Xerrada: La vida
quotidiana. Propostes
per fomentar l’autonomia
de l’infant
De 10 a 12 h, a l’Escola Bressol
Municipal La Verema
Xerrada pedagògica per a famílies
amb infants de 0 a 3 anys. Dins del
cicle El racó de la petita infància,
del Pla Educatiu d’Entorn.
Inscripció prèvia: 935 046 008 o
educacio@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament

Taller sòl pèlvic per a
dones en la menopausa
De 19 a 20.30 h, al Centre
Cultural
Xerrada-taller d’Alba Romero,
fisioterapeuta, per a dones en
premenopausa o menopausa. Cal
portar tovallola i roba còmoda.
Places limitades. Inscripcions a
ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament Inscriu-te!
Teatre: No em
diguis reina
Compra
A les 20.30 h, al d’entrades
Teatre Auditori
Obra de la Cia. Diversitat Teatral,
que tracta el feminisme i aposta
per la inclusió d’artistes amb
discapacitat.
Entrades al 627 454 642.
Preu: 7 € (públic general), 5 €
(associats i alumnes d’institut)
i gratuït per als socis total.
Organitza: AETMV
Nit d’acústics
A partir de les 21.30 h, al Kftí
del Casal de Joves
Música en directe al Kftí amb
actuacions de petit format.
Aforament limitat.
Organitza: Centre d’Esplai l’Estel

—

Taller de robòtica en
família: Soldadura
De 10.30 a 12 h, al Centre Inscriu-te!
Cultural
Per a infants de 10 a 14 anys.
Inscripcions al Centre Cultural o
a tatxan.ripollet.cat. Preu: 4 €.
Organitza: Ajuntament
L’hora petita: Pica
manetes, pica-les tu
A les 11.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de Susagna Navó. Per
a infants d’entre 1 i 4 anys. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament

—
Diumenge 13
Jugatecambiental
Pinetons: Aprenem
a dibuixar insectes
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

12
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CREEM ESCOLA

El Racó de la
Petita Infància
Des del Pla Educatiu d’Entorn de Ripollet (PEE)
es vol treballar amb les famílies amb infants de 0
a 3 anys per poder abordar les necessitats dels infants. Per això, aquest curs s’han programat activitats i accions orientades a estimular, aprendre i
donar suport a la tasca educadora. En aquest sentit, es treballaran aspectes tan importants per al
desenvolupament cognitiu, emocional, psicomotriu i social, com ara el joc i el moviment lliure,
la música en edats primerenques, el treball de les
emocions i els límits, la vida quotidiana, el foment de l’autonomia de l’infant, l’alimentació o
els primers auxilis. Les sessions seran impartides
per especialistes a les Escoles Bressol Municipals.
El Racó de la Petita Infància és un espai viu que
comptarà amb la participació activa de famílies,
mares, pares i educadores, obertes a propostes que
millorin la vida dels infants de 0 a 3 anys. Es tracta d’una iniciativa de la comissió educativa 0-3 del
PEE, formada per agents educatius i socials que
treballen amb petita infància i que té com a objectiu potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels seus infants i la participació en la vida
escolar. Per poder inscriure’s cal contactar amb el
correu electrònic educacio@ripollet.cat o bé al telèfon 935 046 008.

Les pròximes sessions del Racó de la Petita Infància
són:
12 de març: “La vida quotidiana. Propostes
que fomenten l’autonomia de l’infant”. Perquè
el seu dia a dia necessita atenció, paciència i amor.
Parlem de quines activitats, idees i les decisions que
poden fomentar l’autonomia en aquesta etapa vital.
Ponent: Magda Solera, mare, mestra i formadora, en
educació viva, pedagogia sistèmica, psicomotricitat,
moviment lliure i pedagogia verda.
30 d’abril: “La importància de la música en
edats primerenques”. La música pot ser un viatge
ple de fantasia i emocions, tant per a grans com per
a menuts. Les notes, les simfonies i les veus poden
ser conjunt d’estímuls positius per als nostres infants.
Ponent: Reino Capdevilla.
7 de juny: “Treball d’emocions i límits”. Construïm un mapa de convivència que sigui útil per als
infants i per a tota la família. Ponent: Magda Solera.
18 de juny: “Alimentació”. Aprenem de quina
manera l’alimentació pot fer que els nostres infants
siguin més feliços i gaudeixin d’una bona salut i que
l’hora de menjar sigui divertida i positiva per a grans
i menuts. Ponent: Mercè Vilar.
2 de juliol: “Primers auxilis”. Com atendre una
emergència amb els més petits? Com preveure ensurts? Ponent: Mercè Vilar.
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Jugatecambiental
Massot: Hotel d’insectes
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dilluns 14
Cafè Literari: El infinito
en un junco, d’Irene
Vallejo
De 15.30 a 17 h, al Centre
Cultural
Tertúlia literària oberta a tothom.
Organitza: AETMV
PIM del procés
participatiu sobre la
Biblioteca Central
De 16.30 a 19 h, al parc
de Dolores Ibárruri
Punt itinerant on s’explicarà el
procés participatiu per a la futura
Biblioteca Central de Ripollet.
Organitza: Ajuntament

—
Dimarts 15
Llegir el teatre: Desig,
de Josep Maria Benet
i Jornet
A les 18.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre. Inscripció
prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament

Taller obert: La futura
biblioteca de Ripollet
A les 19 h, a l’Escola
El Martinet
Activitat participativa i oberta
al públic per pensar de manera
col·lectiva com ha de ser la futura
Biblioteca Central de Ripollet.
Organitza: Ajuntament

—
Dimecres 16
Llegim i creem:
Trementinant
A les 17.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de Sara Sareta. Per
a infants a partir de 4 anys.
Inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
Club de lectura ChickLit:
Contigo escucho las
estrellas, de Linda
Gillard
A les 19 h, a la Biblioteca
A càrrec de Tamara Marín. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament

—
Dijous 17
Ripolletres: Vivir
con miedo, d’Elena
Villaoslada
A les 19 h, a la Biblioteca
Presentació del primer llibre de
l’autora local. Entrada lliure fins a
completar l’aforament.
Organitza: Ajuntament

—

13

Divendres 18
Teatre: Elles
A les 20 h, al Teatre Auditori
Peça d’humor que tracta els grans
temes femenins dels que ningú
parla. Educació sexual
Reserva
d’entrades
i feminisme per a tots
els públics. Entrades a
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Organitza: Ajuntament

—
Dissabte 19
Senderisme: Ruta d’en
Caracremada, etapa 1:
Pla de la Creu de
Fumanya-Gósol
Distància: 19,8 km. Més info, a
centreexcursionistaripollet.com.
Organitza: Centre Excursionista
de Ripollet
Taller de cuina en família
De 10.30 a 12 h, al Centre
Cultural
Inscripcions al
Inscriu-te!
Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat.
Preu: 4 €.
Organitza: Ajuntament
L’hora petita: Animalets
A les 11.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de Joan de Boer. Per a
infants d’1 a 3 anys. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament

—

14
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Diumenge 20 Divendres 25 Diumenge 27
Jugatecambiental
Pinetons: El joc de
l’alimentació sostenible
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Testing
d’invertebrats
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Dansa: Introspección
A les 16 i 18.30 h,
al Teatre Auditori
Segueix-los!
Espectacle de dansa.
Venda d’entrades
al 644 713 102.
Organitza: SB Dance

—
Dimecres 23
Hora del conte: En Bum
i el llibre màgic de les
fades
A les 17.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de la Cia. Homenots.
Per a infants a partir de 4 anys.
Inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
Òpera: Les noces
de Fígaro
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Emissió de l’òpera Les noces
de Fígaro, de W.A. Mozart,
interpretada per la Filharmònica
de Viena. Entrades a la venda el
mateix dia, una hora abans.
Organitza: AETMV

—

Teatre: Nadia
Compra
d’entrades
A les 20.30 h,
al Teatre Auditori
Muntatge documental sobre
la història de l’afganesa Nàdia
Ghulam explicada per ella
mateixa. Amb escenografia de la
Cia. La Conquesta del Pol Sud i
col·loqui final amb la periodista
Carme Colomina. Entrades a
espectadorsripollet.cat o a taquilla,
a partir de les19 h. Preu: 16 € i 5
€ (estudiants d’instituts).
Organitza: AETMV

—
Dissabte 26
28è aniversari
de La Gresca
Tot el dia, al parc Massot
Activitats familiars i dinar
popular.
Organitza: Centre d’Esplai
La Gresca
Coneix la Nau Bostik
A les 10.30 h, a la Sagrera
(Barcelona)
Visita a la Nau Bostik i a
l’exposició “+Art a les
escoles”. Reserva de places,
fins al 23 de març a activitats@
lafabricadarts.org.
Organitza: Traça

—
+ Info

Jugatecambiental
Pinetons: Explosió
de flors!
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Biodiversitat
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dimarts 29
Xerrada sobre situacions
de risc per a joves
A les 18 h, a l’Institut Palau
Ausit
Xerrada a càrrec dels Mossos
d’Esquadra de Ripollet sobre
drogues, alcohol, baralles,
violència de gènere, racisme...
Per a famílies de joves de
12 a 17 anys. Inscripcions a
ampaiespalauausit@gmail.com.
Organitza: AFA Institut Palau
Ausit
Club de lectura d’àlbums
il·lustrats: El globito
rojo, d’Iela Mari
A les 19 h, a la Biblioteca
A càrrec de Judith Navarro. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament

—
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Dimecres 30
Club de lectura: Gina,
de Maria Climent Huguet
A les 18.30 h, a la Biblioteca
A càrrec d’Alicia Gil. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament

—
Altres
activitats
Activitats del Casal
de Joves
Activitats per a joves a partir
de 12 anys. Places limitades.
Inscripcions gratuïtes
a joventut@ripollet.cat
i @RipolletJove.
Tots els dilluns, de 17 a 18.30 h
Espai artístic
Tots els dimarts, de 17 a 19 h
Taller de cuina
Tots els dijous, de 17 a 20 h
Espai d’estudi
Tots els divendres, de 17 a 19 h
Espai esportiu
Dimecres 2 i 9, de 17 a 19 h
Taller de llengua de
signes catalana
Dimecres 16, 23 i 30, de 19 a
20 h
Hip-hop (ball)
Consulta tota la programació
a @RipolletJove.
Reunions de la
Subcomissió Jove
de Festa Major
Informació i inscripcions
a @RipolletJove,
joventut@ripollet.cat
i 680 340 760.
Organitza: Ajuntament

Setmana Gastronòmica
del Bacallà
Fins al 4 de març
Una desena de restaurants de
Ripollet ofereixen plats amb
bacallà:
Plat al menú diari
Ca la Cristina, Bar Can Mas
i La Majareta.
Plat al menú diari + tres plats
a la carta de cap de setmana
Maverick Tapes, El Cultural
Ripollet, Sandacos, Centre
Restaurant, Cheer Ripollet,
Braseria Ripollet i Tikú.
Organitza: Gremi d’Hostaleria
i Turisme
Preinscripció escolar:
infantil, primària i ESO
Del 7 al 21 de març, infantil
(3-6 anys) i primària
Del 9 al 21 de març, ESO
Període d’entrega de sol·licituds
per al curs 2022/2023.
Patis oberts
Diumenges 6, 13, 20 i 27
de març, de 10 a 13 h
Els centres educatius obren els
seus patis tots els diumenges al
matí fins a final de curs.
Organitza: Ajuntament
Ajudes econòmiques
per al Casal d’Estiu 2022
Termini de presentació:
de l’1 de març al 30 d’abril
Les peticions es poden presentar
presencialment a l’OAC,
demanant cita prèvia, o bé a
través de la seu electrònica a
www.ripollet.cat.
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Pagament de l’Impost
a Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM)
Del 4 de març al 5 de maig
Pagament a qualsevol entitat
bancària o caixa d’estalvis de
Ripollet. Pagament domiciliat:
2 de maig.
IV Concurs d’Instagram
Carnestoltes 2022
Termini de presentació: fins a
l’11 de març, a les 24 h
Participeu a Instagram amb
l’etiqueta #carnestoltes22afocer.
Veredicte: 27 de març,
a @afocer.
Organitza: AFOCER
Elecció del nom del futur
equipament feminista
de Ripollet
Durant el mes de març
Convocatòria popular per escollir
el nom del futur equipament.
Es col·locaran urnes a edificis
municipals i en els actes del 8M.
Hi haurà tres propostes a escollir.
Organitza: Taula Feminista
“Lletres Violetes”
De l’1 al 26 de març,
a la Biblioteca Municipal
Mostra de llibres que parlen de
feminisme i de la lluita individual
i col·lectiva de la dona.
Organitza: Ajuntament

Tramita-la!
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REPORT
L’educació, eina
per a la vida
L’educació d’infants i joves no només és responsabilitat del sistema educatiu, sinó de tot el seu
entorn. En aquesta línia, el Pla Educatiu d’Entorn de Ripollet funciona com a projecte comunitari de ciutat, amb la finalitat de millorar les
condicions educatives, de manera transversal i
coordinada, posant al seu abast recursos educatius i socials que facilitin les condicions d’escolarització i d’èxit educatiu.
La comunitat educativa compta actualment
amb múltiples activitats i actuacions, impulsades sota el paraigua del PEE, com ara els tallers
de suport educatiu fora de l’horari escolar, amb
més de 200 inscrits; el servei d’assessorament
sobre estudis postobligatoris, el suport contra
la bretxa digital (Drets Digitals), la iniciativa
Patis Oberts i les propostes del nou Racó de la
petita infància. A més, cal sumar la programació del Dia Internacional de la Llengua Materna
–de la Biblioteca Municipal i l’Oficina de Català– i la mentoria i el taller de grafits de l’Institut Lluís Companys, les sessions joves de teatre
(AETMV), tallers familiars de l’Escola Escursell
i Bartalot i el rocòdrom de l’Escola Gassó i Vidal,
entre altres. Pròximament, també s’organitzarà
la Mostra d’Escoles Bressol i el Dia Internacional
del Joc, entre altres.
Patis oberts
Consistirà en la dinamització dels patis de tres escoles públiques, que obriran els diumenges, des del
6 de març fins a finals de curs escolar i els dies de
vacances escolars 11, 12, 13 i 14 d’abril. Hi haurà activitats educatives de lleure i esportives. Els infants
hauran de venir acompanyats per les seves famílies.

+ Info

El racó de la petita infància
Activitats i accions orientades a estimular, aprendre i
donar suport a la tasca educadora amb els infants de 0
a 3 anys. Tracten el desenvolupament cognitiu, emocional, psicomotriu i social com el joc i el moviment
lliure, la importància de la música en edats primerenques, el treball de les emocions i els límits, la vida
quotidiana, el foment de l’autonomia de l’infant, l’alimentació o els primers auxilis. Es portaran a terme a
les Escoles Bressol Municipals de Ripollet i aniran a
càrrec de professionals de cada àmbit de les sessions.
Assessorament acadèmic
Servei d’assessoria acadèmica destinada a alumnat
de 4t de l’ESO, 2n de Batxillerat i/o d’altre alumnat
amb necessitat de suport en temes d’orientació acadèmica per canvi d’etapa o canvi d’estudis. Aquest
mes hi haurà 4 sessions, al Casal de Joves. Poden ser
individuals o en petit grup de tres, quatre persones i
tenen una durada aproximada de 40 a 60 minuts. No
cal cita prèvia. Per a més informació, cal adreçar-se al
correu electrònic educacio@ripollet.cat o al telèfon
935 046 008. Així mateix, des de Drets Socials es donarà suport a famílies amb necessitat digital per fer la
preinscripció escolar els dimarts i dijous, de 9 a 13 h,
i dimarts, de 15 a 18 h. No cal cita prèvia.
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El taller d’arts urbanes
Es realitza en horari extraescolar, per potenciar les
habilitats comunicatives i d’expressió del jovent de
3r i 4t d’ESO del centre, així com el coneixement de
diferents arts plàstiques que fomentin el seu interès
cultural i social dins de l’àmbit comunitari. Igualment, aquests tallers promouen la inclusió de tot
l’alumnat, ja que es farà ús de la llengua catalana
com a instrument per a la comunicació, l’aprenentatge i la cohesió social.
PEE, un projecte comunitari
El Pla Educatiu d’Entorn de Ripollet (PEE) és un
projecte impulsat des del Departament d’Educació de la Generalitat i coordinat des de la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de Ripollet on participen tots els centres educatius del municipi, des de
les escoles bressol fins al centre de persones adultes,
els serveis educatius de la Generalitat (EAP, ELIC,
CRP), les famílies dels centres, les entitats vinculades a l’educació en el lleure i formació fora escola, així
com els departaments de l’Ajuntament implicats en
la formació i el suport a persones de 0 a 20 anys.
Els eixos principals a desenvolupar al pla són la millora de les condicions d’escolarització i d’èxit educatiu; potenciar l’educació en valors i la participació

de l’alumnat i les seves famílies i vetllar pel català
com a llengua de cohesió, en un marc de respecte
a la diversitat lingüística. El PEE és un projecte de
treball en xarxa on totes les persones i entitats educatives participen amb un objectiu comú i compartit: l’educació com a eina per la vida. S’estructura
en quatre comissions: Escolarització, Lingüística,
Educació 360, Servei Comunitari i d’Esports.
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EN BREU
Comença la fase de
preimplantació de la recollida
porta porta
L’Ajuntament ha iniciat una sèrie de reunions amb
agents econòmics i socials, així com amb veïns i veïnes, per explicar els detalls del nou sistema de recollida selectiva de residus porta a porta, que s’implantarà abans de l’estiu. En general, un calendari marcarà
la recollida porta a porta de les fraccions de paper i
cartró, envasos i rebuig, mentre que vidre, orgànica
i rebuig sanitari es podrà dipositar a un contenidor
amb control d’accés. A Tiana–Pont Vell, s’instal·laran
contenidors intel·ligents, amb control d’accés.

Vegeu
el vídeo!

L’Ajuntament ofereix
ajudes econòmiques
per als Casals d’Estiu

Tramita-la!

El termini per presentar les sol·licituds és de
l’1 de març fins al 30 d’abril. Es poden lliurar
presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. de Balmes, 4), demanant cita prèvia,
o a la seu electrònica de l’Ajuntament. En el
moment de lliurar la sol·licitud, cal especificar
que es tracta d’una petició d’ajut econòmic
per als Casals d’Estiu.

Els ripolletencs Wild Mamas
estrenen nou videoclip,
“Niño Navaja”
El tema forma part del seu últim disc Monkey in the
Kitchen, que revisa totes les imposicions de la societat
que ens fan ser qui som, amb les proclames habituals:
“Estudia, treballa, inverteix i consumeix”. Els Wild
Mamas responen a aquestes ordres amb un contundent “Construeix i destrueix”, a cop de vibrato i reverb, creant un colaix audiovisual cru i divertit. El disc
està disponible a les plataformes digitals i en format
vinil a www.sweetgroovesrecords.com.

Dia de la Visibilitat Trans,
trencant barreres per a la
inserció laboral
El 31 de març es commemora el Dia Internacional per la Visibilitat Trans, una jornada de
sensibilització contra la discriminació cap a
les persones trans. A Ripollet, enguany, es vol
fixar la mirada en les dificultats que el col·lectiu troba especialment en el món laboral. Dimecres 30 de març, està previst celebrar una
jornada, amb la participació de la Fundació
Surt i del Servei Local d’Ocupació, que parlarà dels itineraris personalitzats a persones
trans per trobar feina i explorar noves formes
per a la seva inserció laboral.
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Exposició itinerant:
“Dones lliures a
Ripollet”
Els centres educatius de primària
i secundària poden demanar
a l’Ajuntament disposar
temporalment de la mostra.
Sol·licituds a ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
Cursos de l’Oficina
de Català de Ripollet
Període d’inscripció:
del 24 al 29 de març
Nou trimestre de cursos de
català. Termini fins al 15 de març
per acreditar el nivell de català o
fer la prova de nivell gratuïta. Més
informació a www.cpnl.cat.
Participació d’entitats
a la Festa Major 2022
Termini fins al 7 de març
Les sol·licituds es poden
emplenar a www.ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
Encants dels Aturats
Cada dissabte no festiu,
a la pl. de Pere Quart
De 9 a 15 h, mercat de segona
mà, d’intercanvi i artesania.
Sala de Recerca
de Feina presencial
Tots els dijous, de 10 a 12 h,
al c. de Sant Sebastià, 26
Accés a Internet i ajuda en cerca
de feina. Cita prèvia al
935 807 642 o a
orientacio@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament

Proves ràpides de VIH,
sífilis i hepatitis C
Cada últim dimecres de mes.
Servei anònim, gratuït
i confidencial. Cita prèvia
i consultes al 932 980 642.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Gais Positius
Oficina d’atenció LGTBI
de Ripollet
Darrer dimecres de mes, 10 a 13 h,
a 699 901 651. Més informació a
coordinacio@och.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Observatori
contra l’Homofòbia

—
Exposicions
CENTRE CULTURAL
Sala 1
De l’1 al 29 de març
“Sexualitat sàfica”
Projecte de Mireia Alcántara,
Susana Giménez i Adrià Sabatè,
sobre la història de dones que
mantenen relacions afectives
i amoroses amb altres dones
i la visió que se n’ha donat
històricament. Inauguració:
4 de març, a les 19 h.
Organitza: autors del projecte
Sala d’Art
De l’1 al 29 de març
“Prou violència”
Exposició col·lectiva d’AFOCER,
que mostra els diferents tipus
de violència envers les dones.
Inauguració: 4 de març, a les
19.30 h.
Organitza: AFOCER
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fins al 5 de març
Exposició: “Celebrem
el Dia Internacional
de la Llengua Materna”
En el marc del Dia Internacional
de la Llengua Materna.
Organitza: Ajuntament
CIP MOLÍ D’EN RATA
Fins al 10 de març
“Persones, somnis
i ideals. Els anys
republicans a Ripollet:
1931-1936”
Imatges, documents i objectes
de la 2a República a Ripollet.
Organitza: Ajuntament
Durant el mes de març,
al vestíbul del CIP Molí
d’en Rata
“Coincidències insòlites.
Tots som monestir”
Exposició sobre la importància
del monestir de Sant Cugat
a la història de Cerdanyola,
Montcada i Ripollet. Realitzada
per la Xarxa de Museus Locals.
Organitza: Ajuntament
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Opinió
Fent camí cap a la nova
Biblioteca Central
A finals del passat mes de febrer el Govern de Decidim vam fer
un nou pas en la tasca de compliment del Pla d’Acció Municipal (PAM) amb l’inici del procés participatiu per definir com
serà la nova Biblioteca Central de Ripollet, que es construirà
al barri de Can Mas.
L’actual Biblioteca Municipal de Ripollet, inaugurada l’any
1997, és un element cabdal de la cultura de la nostra ciutat.
Amb tot, en els 25 anys que han transcorregut des de la seva
posada en marxa, Ripollet ha viscut grans canvis demogràfics,
socials i culturals. Per tal de garantir el bon servei de biblioteca que les veïnes i veïns de Ripollet es mereixen el Govern de
Decidim ha treballat amb la Diputació de Barcelona per tal
d’assolir la creació d’una nova biblioteca. Aquesta serà la Biblioteca Central, és a dir, l’encarregada de coordinar el servei de
biblioteca que oferiran al nostre poble aquest nou equipament
conjuntament amb l’actual Biblioteca Municipal.
Més enllà de simplement dotar-nos d’un nou edifici, però,
l’objectiu és treballar per oferir un servei de biblioteca adaptat
als nous temps: un entorn ideal per llegir, aprendre, compartir,
descobrir i participar. Un espai intergeneracional que promogui valors d’equitat, convivència, inclusió, lluita contra la bretxa digitals i culturals, tot aplicant a l’equipament una mirada
més tecnològica, multicultural, de perspectiva de gènere i de
sostenibilitat. Un lloc on les persones generin coneixement i
es converteixin en els protagonistes. I aquest protagonisme comença tot just ara, amb la vostra participació per decidir quins
espais i serveis podria oferir la Biblioteca Central. Trobareu
tota la informació per participar en la web municipal ripollet.
cat, a l’apartat Serveis/Participació/Processos participatius/
Processos oberts.
Esperem rebre les vostres idees, aportacions, dubtes... Sigueu
protagonistes d’aquest nou capítol que estem obrint entre totes a la història de les biblioteques de Ripollet.

Ripollet necessita un canvi
A Ripollet necessitem un canvi, però un canvi real i no a correcuita mesos abans de les pròximes Eleccions Municipals.
No diem res de nou si diem que tenim una ciutat bruta, mal
mantinguda i amb un equip de govern amb decadència i sense
ganes ni projecte de futur per la ciutat.
Davant la manca de projecte de ciutat, des del PSC tenim una
idea clara del Ripollet que volem. Volem una ciutat més segura. Actualment, tenim una policia local amb pocs efectius,
si ho comparem amb les ciutats veïnes, necessitem incorporar
més policies per millorar la nostra seguretat. Volem veure als
policies caminant pels carrers i vigilant les actuacions incíviques d’uns pocs veïns i veïnes que fan que tinguem una ciutat
degradada.
Des del PSC volem un Ripollet més net: tenim uns carrers
bruts i això no es millora només amb una nova contractació
dels serveis de neteja. Hem d’auditar la feina de l’empresa que
té la concessió, cal que els serveis tècnics de l’ajuntament vigilin
que es compleixi amb la neteja que paguem. Necessitem molt
més rigor i seriositat per tenir una ciutat més neta i necessitem
incorporar el test d’ADN per les defecacions dels gossos. Aviat
començarà la recollida porta a porta i ja hem dit que el govern
no ho està fent bé, haurien d’haver-ho fet per zones i no a tot
el municipi de cop.
Un Ripollet millor mantingut: l’espai públic el tenim en un
estat lamentable, carrers sense asfaltar o quan s’asfalten es fa a
mitges, arbres sense podar, voreres trencades, embornals sense
netejar, falta de llums. Cal invertir en l’espai públic de la ciutat
amb criteri i ordre. Hem de millorar els espais infantils, els nostres petits es mereixen millors parcs, amb nous jocs i més nets.
Un Ripollet més amable urbanísticament: una ciutat amb una
millor distribució d’espais és possible. Cal invertir en la Ronda
Nord per treure el trànsit del centre de municipi i crear noves
zones d’aparcament.
Un Ripollet per les persones: Tenim dèficits d’equipaments
esportius i culturals. Hem de fer un nou pavelló per donar cabuda a tot l’esport del municipi i un nou equipament cultural
com la fàbrica d’arts. També cal millorar els serveis actuals i
actualitzar-los.
Un Ripollet on no deixem a ningú enrere: amb una implantació de la tarifació social més efectiva i més estesa a altres serveis.
En definitiva, està clar que el nostre poble necessita moltes actuacions. Des del PSC tenim una idea molt clara del Ripollet
del futur que volem.
Necessitem un canvi i l’única opció que el garanteix és el Partit
dels Socialistes de Ripollet.
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La chimenea del Ecoparc anda suelta
En el pasado Pleno Municipal nuestro Grupo trasladó una
pregunta al Gobierno sobre la emanación en las últimas semanas de una humareda de color oscuro proveniente de la
chimenea del Ecoparc. El Sr. Alcalde manifestó que se estaba
trabajando para averiguar el motivo de dicha circunstancia en
tanto que otros vecinos también lo habían denunciado. Pues
bien, siguen pasando las semanas y la silenciosa “máquina de
matar” o chimenea de la planta de eliminación de residuos
conocida popularmente como Ecoparc, sigue campando a sus
anchas sin que las administraciones competentes (léase Área
Metropolitana) muevan un dedo para proteger nuestra salud.
No queda tan lejos el controvertido informe realizado por el
Departamento de Toxicología de la Universidad Rovira i Virgili y firmado por el prestigioso Doctor José Domingo, en el
que advertía que las partículas lanzadas al aire por la susodicha
chimenea contenían una cantidad de formaldehído (sustancia
cancerígena cuya aspiración provoca cáncer de laringe) seis veces superior a las recomendadas por la Organización Mundial
de la Salud. Y es que en este asunto, nos preguntamos por qué
nadie se atreve a poner el cascabel al gato. En estos días, nuestros vecinos de Montcada y después de quince años de lucha,
han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inste a la Generalitat para que adopte medidas de clausura y precinto de la actividad de la cementera Lafarge (otra
chimenea “asesina” y de impacto medioambiental). Desde
Ciudadanos pensamos que debería alcanzarse un alto grado de
concienciación de la población y conseguir una implicación
mayor en la lucha por nuestra salud.
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Valoració pressupostos
2022 de Ripollet
La valoració dels pressupostos del 2022 que fem des de SOM
Ripollet és que estem molt decebuts amb el govern de Decidim Ripollet. Hem estat tot un any donant el nostre suport
i el govern ens ha ignorat perquè realment no ens necessiten.
Ja tenen prou amb el Sr. Montanuy. Quan van marxar el Sr.
Santos i la Sra. Laborda del seu govern en l’anterior mandat
es van queixar molt dels regidors no adscrits, però, ara que els
han fet falta, no han tingut cap problema en aprofitar-se del
regidor que va guanyar ERC a Ripollet.
Nosaltres, per la nostra part, continuarem reivindicant el manteniment del poble, sobretot pel que fa a la neteja, així com els
serveis a les persones, donant prioritat a la construcció de la
residència. Necessitem que es concertin les places per la Generalitat, sinó, tot el que fan és vendre fum a la ciutadania.
El govern explica els seus projectes amb molta retòrica. Doneu
molta culpa a la COVID. Porteu ja 7 anys de govern i abans no
hi havia cap mena de virus per fer servir d’excusa. L’única pega
real que veiem és que no hi ha capacitat de gestió, quedant any
rere any els pressupostos sense executar. Cada any parleu dels
mateixos projectes i no es concreta res de res.
Portem 7 anys o més parlant de la residència, del soterrament
de la C-58, dels equipaments al Tiana-Pont Vell i no es fa res.
Només cal dir que ara ja no fa falta el tancament de l’Ecoparc,
quan a la vostra campanya electoral era la vostra principal reivindicació. On han quedat les vostres propostes? Sou un govern cansat i desgastat, sense capacitat de millorar la vida dels
nostres veïns i veïnes.
Els pressupostos que presenteu any rere any no es compleixen,
són paper mullat. Com voleu que us els tornem a votar a favor,
quan ja sabem que no els acomplireu? Com pot ser que Ripollet tingui més de 25 milions d’euros al banc amb les necessitats
que té la ciutadania? Això és només per la vostra falta de gestió
i la vostra poca ambició per millorar la nostra ciutat.
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LA RÀDIO,
AL DIA

Escolta-la!

ripolletradio.cat
91.3 FM

Dilluns
10-13 h Bon dia Ripollet
17-18 h Top Playlist (CP)
18-19 h A les portes de Troia (CP)
19-21 h El 7è art de Talia
21-22 h Blues Barellhouse
22-00 h DeMésEnllà (CP)
Dimarts
10-13 h Bon dia, Ripollet
17-18 h Elèctric Cafè
18-19 h El Catamarà
19-20 h La Careta Parla - La Careta Teatre (1r) /
Hip Hop House (2n i 4t) / La ciència és nostra (3r)
20-21 h Gitanes a la ràdio - Gitanes de Ripollet (1r) /
El Kamaleó Roig (2n i 4t) / Tirando del Hilo (3r)
21-22 h APCAV Radiofaro -As. Pilots i controladors aeris
virtuals (1r) / Ratones de buhardilla - Club d’escacs Palau
Ausit (2n) / Clàssics contemporanis (4t) / Així Som Aspasur (3r)
22-23 h News ClickCiber (CP)
Dimecres
10-13 h Matins pop-rock
17-19 h Los Tres Tenores... dan la nota
19-20 h Bravo por la música (1r) / El Camino Associació Camino Ancestral de Santiago (2n) /
Desde la historia (3r) / Createnglish (4t)
20-21 h Peluts - Spam (CP)
21-22 h La Escalera - Asociación Música de Autor La
Escalera (1r i 3r) / DRETS amb majúscules - Drets Socials
(2n) / Boxea (4t)
22-23 h El Corralón del Blues
Dijous
10-13 h Matins pop-rock
17-19 h Magazín Info Setmanal
19-20 h Excursas la palco (1r) / Entretots - As. Entretots
(2n) / R3 Triatló - Club de Triatló de Ripollet (3r) /
Retransmissió mensual del Ple Municipal (4t o 5è)
20-21 h El Hombre Lobo (1r) / Cor Blau - CB Ripollet (2n) /
Clàssics contemporanis (3r) / Retransmissió del Ple (4t o 5è)
21-22 h EGB FM (CP)
22-23 h Gamers Ocupados / Ohhh TV (CP)
Divendres
10-13 h Bon dia, Ripollet
13-15 h Reposició del magazín Info Setmanal
17-18 h Coblejant (CP)
18-19 h Club del Country (CP)
19-20 h Música amb accent obert (CP)
20-22 h Viaje al Reino del Metal - Associació Ripollet Rock
22-23 h Ruta 66 (CP)
..................................................................................................
De 10 a 13 i de 17 a 19 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, a les 13 h, repetició de l’Info Setmanal, i a les 23 h,
Don’t Stop Dancing (CP).
Resta d’hores, reposicions dels programes emesos entre
setmana.

Telèfon
d’atenció
a la gent
gran
669 027 636
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h

També per
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FEM MEMÒRIA
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+ Info

Els arxius, guardians
de la nostra identitat
A les IV Jornades de
Memòria Històrica,
l’1 de febrer es va dur a
terme al CIP Molí d’en
Rata el col·loqui “Com
expliquem la història
a través dels arxius”
(foto), on historiadors
i arxivers van parlar
del paper dels arxius
en la societat actual.
Un lloc fosc, amb documents plens de pols amuntegats sobre una taula. És la visió que encara molta gent
té dels arxius, però no és així. Són espais on es preserven documents de tota mena, tant de l’administració
com d’arxius privats de ciutadans. Espais “per fer memòria i explicar la història”, va dir el regidor de Memòria Històrica, Pablo López. Tots els documents s’arxiven en format digital, per facilitar-ne la recerca, tot i
que encara hi ha feina per fer. Com va explicar Helena
Bea, arqueòloga i historiadora, “no és el lloc màgic on
trobar la resposta a totes les preguntes, on omplir els
buits que deixa la història”, sinó un lloc on explorar i
investigar. Mai se sap quina informació es trobarà ni
on. L’historiador Eduard Ballesteros va destacar que
va trobar documents de l’empresa Uralita durant la
Guerra Civil als arxius municipals de Palafrugell i Vacarisses. Segons Mercè Aymerich, de la Junta d’Arxivers de Catalunya, “la gràcia dels arxius és que, quan
investigues, sempre trobes coses que no esperes”.
L’historiador Ramon Martos va recordar la feina que
es va fer als anys 80 per reclamar la dignitat de l’Arxiu
de Ripollet, que “en aquell moment estava mig abandonat, fins i tot hi havia rates”. En els darrers anys,

s’ha fet una tasca de
difusió i d’acostament
dels arxius a la ciutadania per “empoderar-los,
que s’adonin que tenen
informació que, en el
futur, serà molt interessant”, afirma Mercè Aymerich. Tothom crea el
seu propi arxiu (fotos,
partida de naixement...)
i tota aquesta informació en el futur pot ser documentació històrica.
Tots els presents van estar d’acord que no hi ha millor
testimoni del confinament del 2020 que les fotografies
que cadascú va fer amb el seu mòbil. “Totes aquestes
imatges ens donaran informació sobre el comportament social davant la COVID”, indicava Aymerich.
També Casto Sorlí, actual arxiver de Ripollet, insistia
en la idea que l’Arxiu s’ha d’explicar a la ciutadania: “A
l’arxiu no només pots trobar cultura, com fotografies
o cartells, sinó també hi pots trobar els nostres drets”.
Pablo López va recordar que “des de l’Ajuntament,
s’ha impulsat la construcció d’un nou arxiu, més ampli i eficaç”. Una important inversió econòmica que
els ponents van demanar a totes les administracions,
per dignificar la feina dels arxivers i oferir el seu servei
de manera eficaç. Segons Mercè Aymerich, “als arxius
preservem la documentació, els drets de la ciutadania,
les nostres dades... En definitiva, preservem la nostra
identitat, i la nostra identitat no té preu; si no sabem
d’on venim, no sabrem qui som ni cap a on volem
anar; siguem capaços de donar valor a aquesta qüestió
i fer entendre que els arxius no són només un magatzem de documents, perquè no ho som”.
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LA CONTRA
Núria Gorina i Carolina Ceballo
Presidentes del CB Ripollet i el CPA Ripollet
Només dues
presidentes als 30
clubs ripolletencs.
NG: És fatal. Vull animar les
dones a agafar càrrecs orgànics
als clubs. Et serveix per conèixer com funciona, i entens la
problemàtica que tenim a nivell econòmic, esportiu i d’instal·lacions. Però cada dona ha
de trobar el seu moment.
CC: Crec que les dones hem
d’anar ocupant alts càrrecs,
perquè l’esport sempre s’associa a l’home. En el nostre cas,
el patinatge, en ser un esport amb
més presència femenina, és més
fàcil escollir una dona per presidir
el club.
Hi ha esports diferents
per a homes i dones?
NG: No, però el bàsquet actualment està en hores baixes, ha perdut molts aficionats. Ja no s’emeten
partits de bàsquet gratuïts a la
televisió
i els infants
ja
no

—
“Molta gent
pensa que
l’esport
femení és
una afició”
—

NG: S’hi han d’involucrar totalment la parella, la família o els
amics. Al Club tenim una jugadora que ha estat mare i es va
reincorporar tres mesos després
sense problemes.
CC: La conciliació familiar és difícil en tots els àmbits. A més, la
gent es pensa que l’esport és una
afició, no ens veuen com a professionals. Però anem evolucionant.
L’important és que l’esport femení es va consolidant, amb passos
petits, però ferms.

el veuen habitualment. A més,
hi ha oferta per practicar molts
esports. Les fitxes federatives van
a la baixa.
CC: En el patinatge artístic, el
gènere està molt marcat perquè
el practiquen sobretot dones. És
el contrari que a la resta d’esports,
les llicències femenines són la gran
majoria. De les 85-90 llicències
del club, només 8 són masculines.
Però és un esport minoritari. El
que busquem és que ens donin visibilitat. En el cas de les
dones, cal rebre un premi
molt important perquè
es reconegui la feina i la
qualitat de l’esportista.

Què podeu fer els clubs
per l’equitat?
NG: Nosaltres vam començar fa
dos anys el projecte de l’Escoleta.
Però la proporció és de 20 nens i
4 nenes. La meva il·lusió és tenir
el mateix nombre d’equips femenins i masculins. Però ens costa
molt.
CC: Com a club, intentem trencar els estereotips i models de
masculinitat, en el qual l’home
censura l’home. Hi ha el prejudici que el patinatge artístic és
femení. Intentem trencar aquesta idea. De fet, tenim al campió
del món, Llorenç Álvarez, i hi
ha molts nois que s’hi reflecteixen. També les nenes s’emmirallen en ell.

Pot una dona
practicar esport i
tenir fills?

Jordi Sugrañes Solé / Agència

