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Aquest punt de l’ordre del dia va 
tenir els vots favorables de Deci-
dim i d’Esquerra i les abstencions 
de CiU, Ciutadans i PSC. El PP, en 
canvi, hi va votar en contra, en 
considerar “desmesurada” la par-
tida de 150.000 euros destinada a 
comprar material per a realitzar ac-
tes al carrer. A més, el regidor soci-
alista, Luís Tirado, va acusar l’equip 
de govern d’”improvització” en 
l’elaboració dels pressupostos. 
Castillejo, al seu torn, va refusar 
les acusacions i va reiterar que era 
una modifi cació per a inversions, 
la major part via subvencions de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Seguidament, el Ple va aprovar, 
per unanimitat, un complement 
per als treballadors municipals en 
la prestació per incapacitat laboral, 
accident laboral o malaltia profes-
sional. També va tirar endavant la 
pròrroga de la concessió a l’empre-
sa Jardinet del viver dels Pinetons. 
Aquest punt es va aprovar amb 
els vots a favor de Decidim i ERC, 
mentre que PSC, Ciutadans i CiU 
s’hi van abstenir i el PP va mani-

festar-se en contra.
A continuació, es va realitzar el 
sorteig dels membres de les meses 
electorals per a les eleccions del 
26 de juny. També, el Defensor 
del Ciutadà, Joan Ramon Costa, 
va presentar la Memòria 2015 i va 
fer balanç de la feina realitzada des 
de juny de 2006 (vegeu notícia en 
aquesta mateixa plana).

MOCIONS
El Ple va aprovar, per unanimitat, 
la proposta de Ciutadans per fer 
un seguiment del compliment 
de les mocions acordades en les 
sessions plenàries. També va tirar 
endavant la moció presentada per 
Decidim de rebuig a la sentència 
del cas de Juan Andrés Benítez 
del Raval. Van donar-li suport ERC 
i s’hi van abstenir PSC, PP i CiU. La 
tercera moció, del PSC, demanava 
“mesures justes, democràtiques i 

sostenibles” en l’acord comercial 
entre els Estats Units i la Unió 
Europea. El text, que va comptar 
amb aportacions de Decidim, va 
ser aprovat amb el suport d’aquest 
grup i les abstencions de PP i CiU. 
ERC va votar-hi en contra. 
La quarta i darrera moció, també 
defensada pel PSC, sol·licitava que, 
en la tramitació dels contractes 
menors superiors als 3.000 euros, 
sempre s’hagués de demanar 3 
pressupostos. La moció va ser 
rebutjada, ja només li va donar 
suport el PP. Decidim va estar en 
contra i s’hi van abstenir Esquerra 
i Ciutadans.
Finalment, representants de Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) van llegir un manifest per 
demanar el suport de l’Ajunta-
ment a la Llei sobre la pobresa 
energètica, suspesa pel govern 
central en funcions.

El Ple Ordinari del mes de 
maig, celebrat el dia 26, va 
donar llum verd a una modi-
fi cació del pressupost per un 
valor de 640.650,49 euros. La 
regidoria d’Hisenda, Pilar Cas-
tillejo, va explicar que aquests 
diners s’adjudicaran al capítol 
d’inversions del pressupost 
municipal. La modificació, 
però, no va comptar amb el vis-
tiplau de tots els grups polítics 
municipals.

El Ple Ordinari aprova destinar  
més de 640.000 euros a inversions

Una catorzena de 
ciutadans consulten 
el Síndic de Greuges 
al Centre Cultural

Una catorzena de ciutadans de Ri-
pollet van visitar els representants 
del Síndic de Greuges, que van vi-
sitar el municipi el 10 de maig. De 
les visites ateses al Centre Cultural, 
van formalitzar-se  sis queixes i es 
van atendre vuit consultes. Quant 
a les problemàtiques plantejades, 
destaquen els temes relacionats 
amb els serveis de l’aigua, telèfon, 
etcètera. La resta anaven relacio-
nades amb els impostos, serveis 
socials, medi ambient i habitatge, 
entre altres.

El Defensor del 
Ciutadà va rebre 
182 consultes i 27 
queixes el 2015

El Defensor del Ciutadà, Joan Ra-
mon Costa, va rebre l’any passat 
182 consultes i 27 queixes de veïns 
de Ripollet. Aquestes són dues 
de les dades que es deprenen 
de la Memòria d’Actuacions del 
2015, presentades en el Ple del 
26 de maig. A més, l’any passat 
el Defensor del Ciutadà va realit-
zar quatre actuacions d’ofi ci. La 
major part dels temes (57%) han 
fet referència a sancions, tributs i 
serveis socials, mentre que el 43% 
s’ha repartit entre neteja viària, 
urbanisme, medi ambient, esports 
i activitats. Costa deixa el càrrec 
aquest mes després de 10 anys 
exercint com a Defensor al Ciutadà 
a Ripollet. Vegeu-ne l’entrevista a la 
contra d’aquest BR.
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Un any de govern. 
Breu tast de pro-
moses incompler-
tes.
Ara que portem un 

any de govern, és moment de fer 
anàlisi i seguiment. Aquí tenim un 
petit resum d’algunes de les pro-
meses incomplertes pel Sr. Osuna i 
el seu equip.

Contra la pobresa 
energètica i els des-
nonaments: cal aplicar 
la llei tombada per 
Constitucional. El Tri-

bunal Constitucional (TC) ha tornat a tombar 
una llei aprovada pel Parlament de Catalunya. 
En van unes quantes. La darrera, però, té una 
signifi cació especial: es tracta de la llei pro-
moguda per Iniciativa Legislativa Popular i 

Opinió
aprovada per unanimitat pel Parlament contra 
els desnonaments i la pobresa energètica. 
Aquesta Llei ha estat promoguda per entitats 
com l’observatori DESC de drets humans, 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica. Tot i la 
unanimitat catalana, el TC ha decidit recórrer 
dos articles d’aquesta llei: el que recull mesures 
de segona oportunitat per les llars més endeu-
tades i el de la cessió obligatòria dels pisos 

buits per part dels grans tenidors d’habitatges. 
Recordem alguns dels punts que garanteix 
aquesta llei, com el reallotjament a les famílies 
amb desnonaments, obliga als bancs a oferir 
un lloguer social, força les elèctriques a què 
assumeixin part del cost energètic de les 
famílies i, evita el tall dels subministraments 
bàsics, dóna mecanismes als ajuntaments per 
fer ús dels pisos buits de la banca,...
Des de Decidim no podem entendre quina 

legalitat diu defensar el màxim Tribunal. El que 
dictamina la llei catalana són drets bàsics de 
les persones, recollits a la Constitució. Molta 
gent senzilla havien vist un bri d’esperança 
podent-se emparar en la nova llei. L’excés de 
zel del TC ho tira enrere un altre cop. A Ripo-
llet ens acollim a aquesta llei, de fet, des de 
l’ajuntament l’estem aplicant en nombrosos 
casos de pobresa energètica i habitatge, i 
continuarem defensant-la i aplicant-la.

Ripollet no tindrà 
quart institut
Així ho va con-
firmar el regidor 
d’Educació, Oriol 

Mor, en resposta a una pregunta del 
nostre grup al darrer Ple de maig.
Ens va dir, amb certa ironia, que 
després de la decisió de la Genera-
litat d’invertir 3 milions d’euros en 

ampliacions als Instituts, és evident 
que el quart Institut no es farà.
Li volem agrair que ho hagi dit tan 
clar, però hauria estat bé que això 
mateix, i amb la mateixa claredat, ho 
hagués dit al darrer Consell Escolar i 
a les AMPA, que fa temps que reivin-
diquen la seva construcció.
Una altra promesa transformada 
en frustració? De què han servit 

les mobilitzacions i els esforços, 
només per a treure rèdit polític? 
Això sí, amb total “normalitat” ens 
va dir que continuaran reivindicant 
el nou Institut.
Creiem que això és poc seriós. Fer 
promeses és fàcil. Portar-les a terme 
és una altra qüestió.
Decidim ara està al govern i vatici-
nem que les que compleixin seran 

mèrit seu i les que no sempre diran 
que la culpa la té el PSC. Ja n’estem 
acostumats...

Eleccions al 26J io 
un portazo a los 
curruptos. El próxi-
mo 26 de junio los 
españoles vamos a 

tener la oportunidad de volver a ser 
escuchados por las urnas y, después 
de un período donde cada partido 
ha realizado los movimientos tácti-
cos que ha considerado oportunos, 

nos hemos dado cuenta que nos 
conocemos todos un poco más. Con 
independencia de los partidos que 
vayan a gobernar España, desde C’s 
consideramos que se hace preciso 
apostar seriamente por la regene-
ración democrática y por la transpa-
rencia de las instituciones públicas. 
Un Partido Popular, al que aparen-
temente los sondeos vuelven a dar 

como precario vencedor con Rajoy 
al frente,  no puede liderar la bandera 
de la pretendida regeneración. Los 
continuos casos de corrupción que 
salpican al Partido Popular, un día 
sí y otro también, y la ignorancia de 
su presidente al respecto, no son 
las mejores cartas de presentación 
para un líder que consideramos se 
encuentra ya amortizado. Desde C´s 

afrontamos el futuro con ILUSION 
y con la lección aprendida de que 
España solo podrá ser gobernada 
desde el ENTENDIMIENTO y la altura 
de miras de las fuerzas políticas que 
concurren a esta nueva contienda 
electoral. CIUDADANOS es el partido 
de la clase media española y la opción 
de cambios moderados que nuestro 
país necesita.

Ahora más que nun-
ca. Es  muy  impor-
tante que el 26 de 
Junio todos vayamos 
a votar. Hemos supe-

rado lo peor de la crisis y hemos salido 
de la recesión. La recuperación econó-
mica debe llegar a todos los vecinos y 
para eso debemos continuar el proceso 
de creación de empleo en España. 

Nuestro objetivo para esta legislatura 
es llegar a 20 millones de españoles  tra-
bajando. Es mucho lo que está en juego 
en las próximas elecciones. Entre todos 
tenemos que perseverar las políticas 
que han sido útiles y seguir el proceso 
de reformas generando tranquilidad y 
confi anza en benefi cio de todos. Apos-
tamos por la moderación y la unidad. La 
radicalidad son actuaciones que sufri-

mos en Ripollet, a nivel autonómico y en 
el conjunto de España. Quieren volver 
a lo que se hizo antes del Gobierno del 
PP con ideologías derrotadas ya por la 
pura realidad. 
En contraste, los datos de la gestión 
del PP son de crecimiento del PIB: 1er 
trimestre 0,8%, 3,4% anualizado que 
sumados a los 533.000 empleos creados 
a lo largo del último año. Estos hechos 

son la esperanza sólida que nos anima 
a trabajar intensamente para que las 
cosas le vayan mejor a los españoles en 
el futuro. La recuperación llegará a todos 
si se mantienen nuestras políticas y hay 
sensatez. Así el objetivo de 500.000 em-
pleos anuales podrá cumplirse. Por eso 
es tan importante que todos acudamos 
el 26 de Junio apoyando el proyecto 
común y en positivo que es España.

Un any de nou go-
vern: tenim ja el 
canvi?
Ara fa un any, la 
candidatura d’ERC-

JpR-AM entrava a l’Ajuntament per 
primer cop amb força i il·lusió per 
canviar moltes de les dinàmiques 
i polítiques dels últims anys les 
quals són responsables de gran 

part de les mancances i problemes 
que té el Ripollet actual. Amb els 
resultats a la mà, el grup de Decidim 
s’encomanava la tasca de governar 
i portar el canvi que la sobirania 
popular havia demanat a les urnes. 
És per això que des del nostre grup 
vam adoptar el paper d’oposició 
responsable i en positiu, l’altra 
oposició, contraposada a l’actitud 

adoptada per altres grups. Tot i així, 
com ja hem anunciat força vegades, 
el govern en aquest any no ha en-
gegat molts dels canvis possibles els 
resultats dels quals ja podríem veure 
ara com ara. Falta més valentia, força 
i empenta. La feina que s’ha de fer 
és d’una responsabilitat enorme i és 
per això que el nostre grup conti-
nuarà treballant com hem fet fi ns ara 

amb aspectes tan importants com 
els pressupostos o les ordenances, o 
plans com el de mobilitat. Perquè al 
cap i a la fi , el que de veritat ens mo-
tiva és construir aquest nou Ripollet 
que tant desitgem, entre tothom i 
per a tothom. Encetem ja el canvi 
perquè la gent s’ho mereix i Ripollet 
ho necessita! Fem-ho. Som-hi!

Durant les darreres legislatures i, 
més concretament, durant la seva 
campanya, ens van prometre tota 
una seria d’actuacions. Ara, una 
vegada que ja han aprovat les 
primeres ordenances i els primers 
pressupostos, aquí tenim la realitat 
del que estan fent:
- No som professionals de la política. 
NO FET. Ho són i alguns per partida 

doble tenint a l’Ajuntament i del 
Parlament desobeint el seu codi ètic.
- Decisions amb participació efecti-
va de la ciutadania. NO FET.
- Regidor de barri. NO FET.
- Pressupostos participatius. NO FET.
- Nou Reglament Orgànic Municipal. 
NO FET.
- No aplicar contrareforma laboral. 
NO FET.

- Atenció als aturats: gratuïtat a 
serveis (escola bressol, transport,..). 
NO FET.
- Municipalització de serveis bàsics. 
NO FET.
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El món local contra la suspensió 
de la Llei d’emergència social

Els principals ajuntaments catalans, 
de tots els colors, a excepció del 
PP, es van concentrar el 6 de maig, 
davant la Delegació del Govern, per 
protestar pel recurs del govern cen-
tral a la Llei catalana d’emergència 
social. Ripollet va estar representat 
per l’alcalde, José María Osuna i la 
primera tinent i diputada al Parla-
ment, Pilar Castillejo.

De nou, Eleccions Generals
El 26 de juny torna a haver-hi Eleccions a les Corts 
i l’Ajuntament tornarà a contractar aturats per 
treballar en el dispositiu electoral. Fa sis mesos, 
la participació a Ripollet va ser del 73,72%, de les 
més elevades dels darrers anys. En Comú Podem 
va ser la força més votada, amb un 36,15%. El 
PSC va baixar al segon lloc (20,06%), perdent quasi la meitat dels seus vots, respecte 
a fa 4 anys. Molt de prop, C’s va irrompre al tercer, amb un 16,95%. Mentrestant, el 
PP va baixar del segon al quart lloc, quedant en l’11,5% i perdent la meitat dels vots. 
Seguidament, ERC va pujar 4 punts i va obtenir un 7,03%. Democràcia i Llibertat 
(abans Convergència) va perdre 2 de cada 3 vots obtinguts a 2011 i es va precipitar 
del tercer al sisè lloc, amb un 4,84%. Finalment, el Partit Animalista va reunir l’1,15%.

L’alcalde de Ripollet, José María 
Osuna va participar, juntament 
amb altres 50 batlles, a l’acte se 
suport a la Comissió Promotora de 
la Renda Garantida de Ciutadania, 
realitzat a CCOO de Barcelona.
Aquesta no és la primera vegada 
que Ripollet es posiciona a favor 
d’aquesta ILP, que té per objectiu 
que ningú visqui per sota del 
llindar de la pobresa. En dues oca-
sions, el Ple Municipal ha debatut 

i aprovat mocions a favor de la 
Renda Garantida.
Arran aquest acte, l’Associació 
d’Aturats de Ripollet-Cerdanyola 
ha organitzat un debat, amb el 
suport d’ambdós consistoris, per 
divulgar i estendre aquesta rei-
vindicació. Tindrà lloc dimarts, 7 
de juny, a les 19 hores, al Centre 
Cívic del Pont Vell. Moderarà el 
debat, Sergi Raventós, membre de 
la Xarxa de Renda Bàsica.

50 ajuntaments reclamen la 
Renda Garantida de Ciutadania 

Foto de grup de representants de Sabadell Acció Social i la Comissió Promotora Renda 

Garantida de Ciutadania, a la Sala d’Actes de CCOO.
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El Ripoll esdevé prioritat comarcal
Una trentena de regidors i alcal-
des de les CAV-CUP, ERC i Entesa 
de 9 municipis riberencs del 
Ripoll i el riu Sec han presentat un 
manifest unitari per treballar con-
juntament en la recuperació de la 
llera del riu. La proclama s’ha fet 
des de l’Horta Social de Ripollet, 
al Molí d’en Xec, el 2 de juny i la 
seva lectura ha anat a càrrec dels alcaldes de Ripollet, José María Osuna i 
Sabadell, Juli Fernàndez (al centre i a l’esquerra de la foto, respectivament).
En la declaració, es recull la voluntat de desenvolupar la llera del riu Ripoll 
com a una Rambla “sostenible, on les dimensions ambientals, socials i eco-
nòmiques estiguin en equilibri”. En aquest sentit, en nom dels municipis 
de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Sabadell, Barberà, Badia, Castellar, Sant 
Quirze i Sant Llorenç Savall, es comprometen a impulsar la Conca del Ripoll 
com a eix estratègic de desenvolupament en les anys vinents, que sigui 
una acció prioritària a escala comarcal i que les actuacions que faci cada 
localitat participin d’una visió de conjunt. Per això, crearan un organisme 
supramunicipal de coordinació i gestió de la Conca del Ripoll. L’alcalde de 
Ripollet ha manifestat que el tram de Ripollet és “un dels més degradats i 
que amb més urgència necessita una intervenció”.

Ripollet, exemple en el procés de 
municipalització de l’aigua

Ripollet va acollir l’11 de maig 
una reunió de regidors i tèc-
nics de municipis que estan 
en procés de municipalitzar 
l’aigua o que estan pensant 
de fer-ho. Durant la trobada, la 
primera tinent d’alcalde, Pilar 
Castillejo, va explicar el model 
que està seguint Ripollet.

Castillejo va assegurar que la muni-
cipalització permetrà que “l’aigua, 
que és un dret de tothom, no sigui 
gestionada per una empresa que 
en tregui un benefi ci econòmic, de 
forma que els benefi cis serveixin 
per respectar els drets laborals dels 
treballadors, respectar el dret de 
l’aigua perquè no hi hagin talls a 
cap llar i respectar el mediambient, 

cuidant les conques o millorar la 
xarxa pública”. A la reunió van assis-
tir representants de Barcelona, Mo-
lins de Rei, Barberà, Artés, Corbera, 
Sant Cugat i Montcada, a més de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i la Diputació de Barcelona, entitat 
que ha obert un servei d’ajuda 
específi ca per a plans de munici-
palitzacions de l’aigua.

La Plataforma d’AMPA de Ripollet 
ha reactivat els ‘dimecres grocs’, 
perquè un dia a la setmana la 
comunitat educativa es posi la 
samarreta groga amb l’eslògan 
‘SOS ensenyament públic i de 
qualitat’ per visualitzar el suport 

al “model públic d’educació, de 
qualitat, en català, inclusiva, 
democràtica, laica, participativa, 
diversa i per a tothom”. Qui no 
tingui la samarreta, la pot de-
manar a l’AMPA de la seva escola 
per un preu de 3 euros (infants) 
o 3,55 euros (adults). Recentment 
va presentar al Consell Escolar 
Municipal la proposta de declarar 
Ripollet ‘Vila groga’. També està 
fent contactes amb els partits 
polítics de la localitat i ja els han 
confirmat l ’adhesió Decidim, 
PSC, ERC i CiU. Per tirar endavant 
hauria de ser aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament.

Les AMPA es posen la groga

Reunits a la Sala de Plens de Ripollet

Representants de la Plataforma a la ràdio

CAP Pinetons obrirà tot l’agost

El govern ha arribat a un acord 
amb el Servei Català de la Salut per 
obrir durant el mes d’agost el CAP 
Pinetons, un centre que, fi ns ara, 
no obria les seves portes durant 
aquest període.
Assolint aquest objectiu, el govern 
municipal respon a una necessitat 
demandada pel conjunt de la po-
blació i dels col·lectius en defensa 

de la sanitat pública i es compro-
met a continuar treballant per la 
millora d’aquests serveis.
Així doncs, aquest estiu de 2016, 
el CAP Pinetons i el CAP Farigola 
obriran els matins de 8h a 15h des 
del 25 de juliol al 9 de setembre. 
Per la seva banda, tant el CAP Ripo-
llet com el CAP II continuaran fent 
els seus horaris habituals.
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Èxit del 1r Aplec d’associacions
El 1r Aplec d’Ex-
periències Partici-
patives va omplir 
diumenge, 22 de 
maig, la plaça de 
Joan Abat, qui va 
ser un dels pioners 
en l’activitat de les 
associacions a Ri-
pollet. Era la cloenda del projecte de servei comunitari, realitzat pels 
alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Can Mas. Els joves han contactat amb 
diverses entitats per conèixer la seva tasca solidària. A la plaça s’hi van 
aplegar aquestes entiats  i s’hi van celebrar actuacions teatrals i de dansa. 

Deu estudiants són premiats
Deu estudiants de batxillerat de 
Ripollet han estat premiats pel 
Centre de Recursos Pedagògics 
del Vallès Occidental VI pels seus 
treballs de recerca. Els guardons 
es van lliurar el 24 de maig, amb  la 
presència de l’alcalde de Ripollet, 
José María Osuna.  Els premiats són  
Maria Rodríguez, Cristina Berruezo i Carol Blanco (INS Palau Ausit); An-
drea Aláez, Sandra Gallardo i Roser Ruiz (INS Lluís Companys); i Malena 
Martos, Judith Rodríguez, Cristina López i Xavier Manyosa (INS Can Mas).

Els alumnes de 1r d’ESO del 
FEDAC s’han sumat al projecte 
Canvia el teu món, en el qual hi 
participen una desena de centres 
educatius de tot Catalunya. El 
projecte pretén pal·liar les pro-
blemàtiques del nostre entorn. 
Els alumnes del FEDAC s’hi han 
adherit amb el projecte Happy 
Clowns, amb el qual es disfressen 
de pallassos i van als hospitals i 
centres sanitaris a arrencar som-
riures a les persones ingressades. 
“Fa molt goig veure la motivació 
i energia que hi posen, ja que és 
un projecte que va tan enllà com 
ells volen; com més s’impliquen, 
més avança el projecte”, explica 
Ester Rasal, la seva professora. 
A principis de maig van actuar 
al Cottolengo de Barcelona, i 
tenen previst anar a Sant Joan 
de Déu i a Apadir. Tal com van 
admetre alguns alumnes als 
micròfons de Ripollet Ràdio el 
passat 16 de maig, tenien neguit 
de mostrar el seu espectacle a les 
persones malaltes, però després 
ho qualifiquen d’una experiència 

molt positiva. “El millor és quan 
et diuen que els has alegrat una 
estona de la seva vida”, assegu-
raven els representants de la 
classe a l’Info. A més de l’espec-
tacle pròpiament dit, el projecte 
també inclou l’elaboració i venda 
de polseres per recaptar fons, la 
gravació d’un rap i la creació d’un 
web <happyclowns.ue.gd>.

Els joves van estar venent polse-
res durant tot un cap de setmana 
a l’entrada del Centre Cultural 
sota una intensa pluja que no va 
donar cap treva. Malgrat aquest 
entrebanc, en aquells dos dies 
van recaptar 200 euros. “Posen 
moltes hores del seu temps lliure 
en aquesta tasca -indica Ester 
Rasal-. L’objectiu és que s’adonin 
que els seus actes, les seves idees 
per canviar el món compten. 

Alumnes del FEDAC arrenquen 
somriures a persones malaltes 

Ariadna, Alba, Paula, Edgar, Javier i Paula, acompanyats d’Ester Rasal, a Ripollet Ràdio. 

A més de l’espectacle de 
pallassos, ‘Happy Clowns’ 
inclou una pàgina web i 
un rap creats pels joves

Lliurats els diplomes 
del nivell Bàsic de 
català d’Aprèn.cat
Els 14 alumnes del nivell Bàsic de 
català del programa Aprèn.cat van 
rebre el 19 de maig els certifi cats 
d’assistència i assoliment d’aquest 
curs. A l’acte hi van assistir Oriol Mor, 
regidor d’Educació de l’Ajuntament, 
i Elvira Pereira, directora de l’Ofi cina 
de Treball. El programa Aprèn.cat té 
l’objectiu de facilitar la integració 
social i laboral de les persones ins-
crites al SOC, gràcies a l’aprenentat-
ge de la llengua catalana.
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Mig miler de ripolletencs acudeixen 
per primer cop als Serveis Socials
Els Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Ripollet van atendre 
2.954 famílies durant l’any 
2015. De totes les persones 
ateses, 497 no havien acudit 
mai a aquest departament. 
Aquestes són dues de les con-
clusions que es poden trobar 
a la Memòria d’Activitats del 
2015, la qual recull les actu-
acions i estadístiques dutes a 
terme pels Serveis Socials del 
municipi.

El document especifica que la 
majoria de visites són conse-
qüència dels problemes econò-
mics derivats de casos d’atur de 
llarga durada. Les situacions es 
veuen agreujades amb el pas del 
temps, amb deutes en l’habitatge 
i un augment de la confl ictivitat 
familiar. Per aquests motius, la 
intervenció social s’està centrant 
cada vegada més en situacions 

de pobresa severa i urgències so-
brevingudes, sobretot per pèrdua 
d’habitatge.
També cal destacar que, durant el 
2015, es van destinar 446.899,91 
euros a ajudes d’urgència social. 
D’aquestes, la part més important 
correspon a les despeses per fer 
front a la pobresa energètica, 
amb el pagament de 1.202 ajuts, 
que han benefi ciat 332 famílies, 
a través del Programa metropo-
lità de mesures contra la pobresa 
energètica de l’AMB.
El 2015 es va tancar amb 484 per-

sones que depenen de la prestació 
de la Renda Mínima d’Inserció per 
cobrir les necessitats bàsiques. Uns 
378 nens, de mitjana mensual, han 
rebut beca de menjador i 154, 
ajuts per assistir als casals d’estiu. 
També és notable el nombre de 
famílies amb persones grans o 
dependents a càrrec i que neces-
siten suport per cuidar-les en el 
domicili. Un total de 267 persones 
han estat benefi ciàries del Servei 
d’Atenció Domiciliària.
A part de l’atenció individualit-
zada, s’ha promocionat l’atenció 
grupal. Els grups ofereixen espais 
d’intercanvi i suport, per millorar 
les relacions, l’autoestima i l’em-
poderament. En total, han parti-
cipat en aquests grups unes 300 
persones. La temàtica ha estat ben 
diversa, des de tallers de memòria 
per a persones grans, fi ns a grups 
de mares i pares on es treballen les 
relacions parentals.

Formen els avis per 
tractar amb els bancs

Conferència oberta 
de l’Aula Universitària

L’Aula d’Extensió Universitària clou 
el curs amb una conferència oberta 
a tothom. Aquesta serà dimarts 21 
de juny, a les 19 hores, al Teatre Audi-
tori del Mercat Vell. La xerrada, sota 
el títol Els primers auxilis en Dret, ani-
rà a càrrec de l’advocat Jesús Galán.

Una vintena de persones van as-
sistir el 23 de maig, al Casal d’Avis, 
a la xerrada sobre les entitats 
financeres i els seus productes, 
organitzada per la Regidoria de 
Serveis Socials i Gent Gran i l’OMIC. 
L’objectiu és evitar abusos.  
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Molts fenòmens meteorològics 
són estacionals i es relacionen 
amb una època concreta de 
l’any. Així, igual que a l’hivern 
veiem precipitacions en forma 
de neu, la primavera i l’estiu són 
temporades de tempestes. Una 
tempesta no és només pluja; és 
tot un meravellós espectacle de 
la natura. Com si es tractés d’una 
representació de teatre, l’arribada 
d’una tempesta és una composi-
ció escènica que té un comen-
çament, un nus i un fi nal. El cel 
que s’enfosqueix, el vent que 
comença a bufar fent remolins, 
les primeres gotes que mullen 
el terra, el xàfec violent que cau, 
l’arc de Sant Martí que anuncia 

Escoltar el temps

Eloi Isern
Associació Ripollet Natura

que la pluja està a punt de passar 
i les escletxes de blau cel entre els 
núvols que es van trencant... Tot 
esdevé seguint un guió establert.
Les tempestes també tenen la seva 
banda sonora (els trons) i els seus 
efectes de llum (els llamps i els llam-
pecs) que els hi donen el punt de 
respecte que mereixen. Una tem-
pesta és un conjunt de fenòmens 
meteorològics que alliberen una 
quantitat impressionant d’energia: 
es calcula que l’energia generada 
durant una tempesta és l’equivalent 
a l’energia consumida, durant tot 
un any, per un país com França.
Durant el mes de maig a Ripollet es 
van recollir 27,2 l/m2, repartits en 
onze dies de pluja. En un d’aquests 

dies, el diumenge 22 de maig, es 
van recollir 3,8 l/m2 de precipitació i 
van ser a partir d’una tempesta que 
es va anar desplaçant cap al litoral, 
provinent de l’interior de Catalunya. 
No va ser una gran tempesta, però 

es van sentir alguns dels primers 
trons de la temporada (ja se 
n’havien sentit també per Sant 
Jordi, al mes d’abril). “Els llamps 
i l’amor cremen el cor”, diu un 
refrany.

Maig 2016
Temperatura màxima  27,1 ºC (29-05-16)
Temperatura mínima  9,1 ºC (12-05-16)
Dia temperatura màxima més baixa  08-05-16 (16,7 ºC Tª màx.)
Temperatura mitjana  17,1 ºC
Precipitació mensual  27,2 l/m2
Dia de màxima precipitació 8,0 l/m2 (10-05-16) 
Dies de pluja mensual  11 dies

ServeisServeis

Creu Roja organitza un nou curs de 
Monitor de Lleure Infantil i Juvenil

Breus

La Creu Roja de Cerdanyola-
Ripollet-Montcada organitza 
un nou curs de Monitor d’Acti-
vitats de Lleure Infantil i Juvenil. 
El curs tindrà lloc del 17 de juny 
al 26 de juliol, però les inscripci-
ons s’han de formalitzar abans 
del 9 de juny. Es tracta d’un curs 
de 310 hores, per a majors de 18 
anys. El curs es divideix en 150 
hores lectives i unes altres 160 
hores de pràctiques. Aquest curs s’equipara a la certifi cació professional, 
amb el qual s’obté el diploma i carnet de monitor. El curs es durà a terme 
a l’edifi ci de la Creu Roja de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. El preu és 
de 250 euros. Per a aturats i socis, el preu és de 225 euros. Per a més 
informació, adreçar-se al 93 691 61 61 o a <ricard.montes@creuroja.org>. 

A fi nals de maig van començar els treballs de plantació dels arbres del 
carrer de Federico García Lorca que substituiran els que ja van ser reti-
rats aquest hivern perquè es trobaven en mal estat. Els arbres triats són 
lledoners, una espècie que creix molt bé a la ciutat i, quan és adult, és de 
gran port i podrà desenvolupar-se sense entrebancs, ja que les voreres 
del carrer de García Lorca tenen una mida adequada. A les ciutats, els 
arbres són un element clau per mantenir una bona qualitat de vida i 
afavorir el benestar de les persones, com així ho ha reconegut l’Organit-
zació Mundial de la Salut. Els arbres regulen la temperatura de les ciutats, 
redueixen el soroll i retenen la pols evitant que entrin als habitatges. 

Comença la plantació de lledoners 
al carrer de Federico García Lorca

Dues exposicions mostren la 
dona des d’altres punts de vista

Amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional d’Acció 
per a la Salut de les Dones, 
que es commemora el 28 de 
maig, la Regidoria de Políti-
ques de Gènere i Feminismes 
ha organitzat diverses activi-
tats. A més d’una xerrada, la 
celebració inclou dues exposi-
cions que intenten trencar cli-
xés vers el paper de les dones.  

A partir del 6 de juny es podran 
visitar al Casal d’Avis les exposici-
ons Dones grans, grans dones i Una 
gran història. Es podran visitar fi ns 
al 19 de juny.

‘DONES GRANS, GRANS DONES’
Aquesta mostra se centra en el 
que signifi car l’envelliment per a 
les dones, en desmunta els tòpics 
i reivindica que les veus femenines 
de totes les edats siguin escol-
tades i reconegudes. Ser dona i 
fer-se gran d’una manera autò-
noma, sana i equilibrada és una 
tasca complexa. Malgrat tot, mai 
com ara hi ha hagut tantes dones 
grans tan preparades, amb tanta 
energia, amb un bagatge tan gran 
i amb tants anys al davant.
La mostra està inspirada en el lli-

bre Demà més. Dones, vides i temps 
(col·lecció Quaderns de l’Institut, 
8), d’Anna Freixas.

‘UNA GRAN HISTÒRIA’
Aquesta exposició, que s’ha pogut 
visitar al mes de maig a la Bibliote-
ca, recull el treball artístic realitzat 
per un grup de dones de Ripollet 
que han participat en el taller Una 
gran història. Allà hi han treballat 
diferents aspectes de les seves 
vides a través de l’arteràpia i altres 
tècniques de creixement personal. 
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Torna el Fòrum 
Soterrem l’Autopista 

El Fòrum Soterrem l’Autopista tor-
na a l’activitat. L’entitat es va tornar 
a reunir el 17 de maig. El motiu va 
ser l’anunci del govern munici-
pal d’incloure el soterrament de 
l’autopista en el Pla de Mobilitat 
Urbana. Per aquest motiu han sol-
licitat una reunió amb l’alcalde, 
José María Osuna, i el regidor de 
Mobilitat, Fran Sánchez, “per tal de 
defi nir quins passos cal fer conjun-
tament per tal de tirar endavant el 
soterrament de la C-58”.

Yuguero, rebut com un heroi per   
la PAH en acabar el seu periple

El membre de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH) de Ripo-
llet, Néstor Yuguero, va fi nalitzar 
el 22 de maig el seu periple que 
l’ha portat a recórrer més de 5.000 
quilòmetres per tot Espanya en 
bicicleta. El motiu de la proesa era 
fer visible les cinc reivindicacions 
de la PAH: dació en pagament 
retroactiva, lloguers assequibles, 
aturar els desnonaments, habi-

tatges socials i subministraments 
garantits. Yuguero, que aviat tor-
narà a fer una sortida pel nord de 
Catalunya, l’Aragó i Navarra pel 
mateix motiu, es va mostrar molt 
agraït als membres de la PAH que 
el van anar rebent a cada muni-
cipi on arribava. “Amb el que em 
quedo és amb l’estima de la gent i 
amb la solidaritat que mostren per 
la causa”, va dir a Ripollet Ràdio.

PAH Ripollet

Després de mesos de negoci-
acions amb les entitats ban-
càries, la Maria Ángeles ha 
aconseguit, anb el suport de la 
PAH, la dació en pagament amb 
un contracte de lloguer social 
durant els pròxims  tres anys.

Aconsegueixen la 
dació en pagament 
per a la M. Ángeles

PAH Ripollet

Ajuts al lloguer, fins 
el 15 de juny

El dia 15 acaba el període per sol-
licitar a l’Ofi cina Local d’Habitatge 
la subvenció per al pagament del 
lloguer de l’habitatge habitual. La 
subvenció cobreix el 40% de l’im-
port del lloguer amb un màxim de 
200 euros mensuals o 2.400 euros 
anuals per habitatge. Els requisits 
es poden trobar a la web munici-
pal <ripollet.cat>.
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Ripollet serà el pròxim 18 de juny 
capital de l’Alliberament LGTBI 
Ripollet acollirà el 18 de juny la 
manifestació descentralitzada del 
Dia de l’Alliberament LGTBI. Des de 
la Regidoria de Polítiques LGTBI, 
s’han organitzat diverses activitats 
de tot tipus i que es duran a terme 
durant tot el dia. “Creiem que 
era una oportunitat que havíem 
d’aprofi tar i, per això, primer de tot 
vam contactar amb les entitats de 
la vila, per veure com es podien in-
volucrar i, fi nalment, s’ha plantejat 
un programa d’actes molt potent”, 
va explicar durant la presentació el 
regidor Fran Sánchez.
Aquests començaran el dia 18 a 
les 11 del matí, a la plaça del Molí, 
amb diversos tallers de maqui-
llatge i de dansa. A més, es durà 
a terme un vermut musical i dife-
rents actuacions. A les 18.15 hores, 
l’alcalde de Ripollet, José María 
Osuna i el regidor Fran Sánchez 
donaran la benvinguda a les enti-
tats LGTBI i a la Xarxa de Municipis 

LGTBI de Catalunya. També es 
presentarà l’informe sobre l’estat 
de l’homofòbia a Catalunya de 
l’Observatori contra l’Homofòbia. 
L’acte acabarà amb la pintada de la 
bandera LGTBI al terra de la plaça 

del Molí. Aquesta pintada s’obrirà 
a tot el públic present.

MANIFESTACIÓ I FESTA FINAL
A les 20 h, es donarà el tret de 
sortida de la manifestació, que es 
dirigirà al parc del Riu Ripoll. A les 
21.15 hores, es llegirà un manifest 
i es donarà pas a un espectacle 
poètic-musical i un altre de foc. 
Un dels punts àlgids del dia arri-
barà cap a les 22 h, quan es durà a 
terme un ‘Holi’ nocturn, la famosa 
festivitat índia amb pigments fos-
forescents, que faran encara més 
espectacular aquesta celebració. 
La festa s’allargarà fi ns a la mati-
nada amb diferents actuacions 
musicals i concerts.
Des de la Regidoria s’espera una 
alta afl uència de visitants, ja que 
a la manifestació descentralitzada 
de l’any passat a Blanes, malgrat 
ser divendres, s’hi van aplegar 
unes 1.000 persones.

Cordons a favor de la diver-
sitat. Molts clubs esportius de 
Ripollet s’han sumat als Cordons 
per a la diversitat i ho han com-
patit a les xarxes, per mostrar el 
seu rebuig a l’homofòbia.

 Dia contra la LGTBIfòbia: El 
16 de maig Ripollet es va adhe-
rir a la commemoració amb la 
lectura de diversos poemes de 
Federico García Lorca. A la tarda, 
les associacions de veïns també 
s’hi van sumar amb la projecció 
d’un vídeo i una xerrada sobre 
la vida del poeta. 
  Premi 17 de maig: En re-
presentació de la Regidoria de 
Polítiques LGTBI, el regidor Fran 
Sánchez va recollir el premi 17M, 
atorgat per l’Observatori contra 
l’Homofòbia per la seva tasca.
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Un poble amb molt encant...

Els carrers del nucli antic es van 
omplir el 29 de maig amb motiu 
d’una nova edició dels Espais 
amb Encant. La Regidoria de 
Patrimoni i Memòria Històrica, 
en col·laboració amb entitats, 
veïns i veïnes, fl oristeries i artistes 
locals, van organitzar una nova 
edició d’aquest esdeveniment 
més extensa i amb més activitats 
culturals.
La intenció era la de potenciar i 
dinamitzar el centre històric de 
Ripollet amb una festa per mostrar 
l’encant patrimonial i històric del 
nucli antic. Com a novetat, el tret 
de sortida el va donar el dissabte 
28 de maig l’entitat Epidemic 
Dance Show amb una coreografi a 
que es va preparar especialment 
per estrenar a la plaça d’en Clos 
basant-se en les obres de Federico 
García Lorca La casa de Bernarda 
Alba, Yerma i Bodas de sangre.
Diumenge es van poder visitar 
espais ja consolidats com el jardí 
romàntic de la Casa Padró o la 
baixada dels Corbs i el carrer del 
General Prim, l’església de Sant Es-
teve, i les tradicionals enramades 
a la plaça de l’Onze de Setembre; 
alhora es van recuperar espais 
com la capella de Can Buxó.
També es va obrir per primera 

Centenars de persones admiren els Espais amb Encant, d’una nova edició que ha revaloritzat el nucli antic

vegada el jardí de la casa Vila (Cal 
Queixalista) i s’hi van incloure 
els pisos del sindicat (carrer de 
Sant Josep). En aquesta edició es 
va voler fer un pas més i donar 
l’oportunitat a diferents artistes 
locals a intervenir artísticament 
en els espais com l’Alba Martínez, 
la pintora de somnis, al pati de 
l’Ajuntament; Carlos Maldonado, 
a la baixada dels Corbs; i Roser 
Saló i M. Dolors Glanadell, amb un 
taller artístic a la baixada del carrer 
del General Prim. L’entitat Cosir i 
Xerrar va decorar la xemeneia de 
Can Calvet amb un taller obert. A 
més, al carrer del Doctor Figarola 
es podia visitar una exhibició de 
carruatges en miniatura de Pere 
Navinés, i l’antiga capella de l’es-
cola FEDAC va obrir al públic els 
únics vitralls coneguts a Ripollet 
i va decorar l’espai en motiu de 
l’Any Lorca.
El programa es va completar amb 
diverses activitats, com un concert 
de música intimista de Berta Cla-
pés i Laura Figueroa al jardí de la 
Casa Padró; un taller d’alcohol de 
romaní a càrrec de Ripollet Natura, 
a Cal Queixalista; i diversos tallers 
infantils de l’esplai La Gresca que 
es van desenvolupar als pisos del 
sindicat, entre altres.

Espectacle d’Epidemic Església de Sant Esteve

Baixada dels Corbs Xemeneia de Can Calvet

Plaça de Can ClosCal Queixalista

...i un patrimoni museístic ben viu

El Centre d’Interpretació del Patri-
moni Molí d’en Rata es va sumar 
el 21 i 22 de maig al Dia Internaci-
onal dels Museus tot organitzant 
diverses activitats. El dia 21, unes 
90 persones es van congregar per 
gaudir de la sessió especial de les 
Nits de Música, dedicada a Fede-
rico García Lorca i Enric Granados 
i del concert acústic que van oferir 
els Delta Road Riders. 
Quant a les activitats del dia 22, 
una de les novetats va ser la cele-
bració de visites teatralitzades al 
Molí d’en Rata. Va ser una activitat 
que va aplegar un bon nombre 
de públic i que va agradar als 
assistents per l’espontaneïtat i 
rigor en les explicacions. El Dia 

Internacional dels Museus es va 
completar amb l’exhibició d’una 
col·lecció d’objectes de farmàcia i 
microbiologia cedida per la famí-
lia d’Ernest Boquet. Els objectes 
ja s’havien presentat amb motiu 
del nomenament de Boquet com 
a fi ll predilecte de Ripollet. Però, 
en aquesta ocasió, s’ha volgut 
remarcar els estris, a l’espera de 
formalitzar una nova donació per 
part de la família de més objectes 
del farmacèutic per completar la 
col·lecció.
El Dia dels Museus també va ser 
una bona oportunitat per gaudir 
de l’exposició Les riuades de 1962. 
La mostra serà substituïda abans 
de la Festa Major.

El CIP Molí d’en Rata es va sumar al Dia dels Museus amb visites teatralitzades, música i tallers infantils
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Alba Martínez guanya el Concurs 
de Cartells de la Festa Major 2016
L’artista ripolletenca s’imposa en les votacions populars a les altres dues propostes

L’artista ripolletenca Alba Mar-
tínez, ‘la pintora de somnis’, ha 
estat la guanyadora del Concurs 
de Cartells de la Festa Major. Més 
d’un miler de persones van votar 
les tres obres seleccionades per 
il·lustrar la Festa Major de Ripo-
llet que tindrà lloc del 26 al 29 
d’agost. 802 vots es van realitzar 
a la web municipal, i 118 es van 
dipositar a l’urna situada al Cen-
tre Cultural.
En una entrevista a Ripollet Rà-
dio, l’Alba es va mostrar molt sa-
tisfeta de la participació popular 
en les votacions i va reconèixer 
que, tot i  que no s’esperava 
guanyar, sí que tenia “una mica 

de neguit i d’inquietud, però el 
més important era participar i 
formar part dels cartells fi nalis-
tes”. Això sí, quan el seu nom va 
ser nomenat com el guanyador, 
l’Alba va sentir “molta alegria, 
perquè aquest any és brillant i de 
transformació per al poble, i que 
el meu cartell doni color al poble 
és molt signifi catiu”. Un any bo 
no tan sols per al municipi, sinó 
també per a la mateixa artista 
local que aquest any també ha 
vist publicat un nou llibre, Un 
mar de semillas. “Està sent un any 
molt joiós”, va continuar l’Alba, 
“estant fl orint totes les llavors que 
he estat regant”.

Els alumnes dels 
tallers del Centre 
Cultural exposen  
els seus treballs

Les exposicions del Centre Cultural 
d’aquest mes estaran centrades 
en els treballs dels alumnes dels 
diversos treballs que es realitzen 
a l’equipament.
Així, a la Sala 1 es podran veure les 
obres del taller de puntes de coixí, 
del 3 al 15 de juny. A partir del 
dia 16 i fi ns al 30 serà el torn dels 
alumnes del taller d’arts decorati-
ves. Aquesta mostra es titula Llum 
i color. A la Sala d’Art es podran 
veure els treballs dels tallers d’art, 
tant els dirigits per la Liliana com 
per l’Antonio. Els alumnes de la pri-
mera exposaran fi ns al 15 de juny 
en una mostra titulada Símbols, 
mentre que els segons ho faran 
del 16 al 30 de juny i la mostra es 
titularà Animalades. 
Al vestíbul del Centre Cultural tam-
bé es podran trobar exposicions 
dels alumnes de diversos tallers. 
En concret, la del Centre Obert La 
Placeta (fi ns al 12 de juny); del 18 
al 26 de juny els tocarà als alumnes 
del taller d’Acció Fotogràfi ca, per 
acabar amb una mostra titulada 
El Dorado i organitzada per la 
Regidoria de Polítiques LGTBI (del 
28 de juny al 23 de juliol).
Per altra banda, els alumnes del 
taller de guitarra realitzaran un 
espectacle el dia 17, a les sis de la 
tarda, al Centre Cultural. En aquest 
acte es recitaran poemes musicats 
de Lorca i s’interpretaran peces 
musicals de conegudes pel·lícules.

Els establiments de la Unió de 
Botiguers de Ripollet (UBR) i el 
Mercat Municipal s’han sumat a 
l’Any Lorca amb la iniciativa dels 
aparadors lorquians. Es tracta de 
la col·locació de pòsters i cartells 
amb l’obra gràfica de Lorca, fa-
cilitats per la Biblioteca, i que es 
podran veure fi ns al dia 13.
Una iniciativa similar és la dels 
murs lorquians que ha posat en 
marxa la Regidoria de Joventut. Es 
tracta d’un projecte per visibilitzar 
l’obra de Lorca a murs del munici-

pi. Així, es pintarà alguna façana o 
entrada exterior dels instituts amb 
versos del poeta, i es realitzaran 
grafi ts inspirats en la seva obra.
Els actes de l’Any Lorca continua-
ran el dia 10 amb un homenatge 
de les Nits de Música al poeta 
granadí. L’acte tindrà lloc a les 
vuit del vespre al Centre Cultural 
i comptarà amb la participació de 
Ramon Martos i Carmen Nebrera.
El 18 de juny, la Regidoria de 
Polítiques LGTBI ha organitzat un 
espectacle poètic-musical dedicat 
a Lorca. L’acte tindrà lloc al parc 
del Riu Ripoll com a cloenda del 
recorregut de la manifestació per 
al Dia de l’Alliberament LGBTI.

Els comerços recorden l’obra de Lorca

La Regidoria de Joventut ha 
obert el període de presenta-
ció de candidatures al concurs 
de cançons amb versos de 
Lorca o ambientades en la 
vida i obra del poeta. El re-
sultat fi nal serà un concert l’1 
d’octubre a l’exterior del Molí 
d’en Rata. Les obres s’han de 
presentar fi ns a l’agost al Casal 
de Joves.

Obert el concurs  
de música lorquiana

Tornant al cartell, l’artista també 
va destacar que la seva proposta 
va aconseguir més de 300 vots 
respecte al segon classifi cat. “Les 
altres propostes em semblen 
molt creatives. Tenien colors 
semblants i era molt incert saber 
qui seria el guanyador”. El cartell 
“és de simbologia celta. Té a 
veure amb el creixement, l’evo-
lució i l’aprenentatge continu”, 
explicava l’Alba. Les tres espirals 
centrals signifi quen “el riu Ripoll, 
i al centre hi ha un niu com a 
símbol d’inici. La idea inicial era 
dibuixar uns molins i el riu, però 
els molins van ser canviats per 
focs artifi cials, més festius”.
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El Cuadro Andaluz 
celebra la fi de curs 
al Centre Cultural 
El Cuadro Andaluz de Ripollet 
celebrarà el 19 de juny el seu fes-
tival de fi nal de curs. Serà a partir 
de les sis de la tarda al pati del 
Centre Cultural. Els alumnes de les 
diferents disciplines de fl amenc 
d’aquesta entitat ripolletenca 
mostraran tot el que han après 
aquest curs en un esdeveniment 
obert a tothom.

Classe de country 
oberta a tothom,     
el dia 22
Els membres del Ripollet Country 
Line Dance oferiran el dia 22 una 
exhibició i  una classe de country 
oberta a tothom qui estigui inte-
ressat. L’esdeveniment tindrà lloc a 
partir de les vuit del vespre al pati 
del Centre Cultural. L’entitat posarà 
així punt fi nal als cursos realitzats 
aquesta temporada i prepararà les 
actuacions de l’estiu.

La Societat Coral El Vallès enceta 
el mes de juny replet d’activitats.  
La primera d’elles serà la Setmana 
Concertant, la qual tindrà lloc 
del 7 al 9 de juny a l’Escola de 
Música. Aquest esdeveniment 
consisteix en diverses actuacions 
dels alumnes de l’entitat i taller en 
petit format. La intenció és que 
els alumnes mostrin allò que han 
après durant el curs a un auditori 
diferent de l’habitual.
Però el veritable fi nal de curs tin-
drà lloc el dia 18 de juny al Teatre 
Auditori del Mercat Vell. A partir de 
les sis de la tarda, els alumnes de 
l’entitat oferiran un festival l’entra-
da al qual serà gratuïta. L’endemà, 
el 19 de juny, l’entitat oferirà el 
concert d’estiu, també al Teatre 
Auditori del Mercat Vell, a partir 

de dos quarts de set de la tarda.
Finalment, la Societat Coral El 
Vallès participarà en l’acte de ce-
lebració del Dia de la Música que 
el Patronat Municipal de Cultura 
organitzarà el 21 de juny al jardí 
romàntic de la Casa Padró. Aquest 
acte, que començarà a les set de 
la tarda, consistirà en un recital 
de poesia amb música en directe. 
També hi col·laborarà l’Ofi cina de 
Català de Ripollet.

La Societat Coral El Vallès 
enceta la Setmana Concertant

L’actriu Clara Segura, conegu-
da popularment per les seves 
aparicions en sèries de televisió 
i pel·lícules, va ser el 3 de juny a 
Ripollet per protagonitzar Coni-
llet, una adaptació de l’obra de 
Marta Galán dirigida pel també 
actor Marc Martínez. Conillet 
explica la història d’una mare 
que rep una carta de l’escola on 
li comuniquen que el seu fi ll no 
progressa adequadament. La 
carta li obrirà una bretxa entre 
les seves obligacions i els seus 

El grup de referència de la rum-
ba catalana, Sabor de Gràcia, 
tancarà la programació del 
tercer trimestre de l’Associació 
d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell amb un concert 
que tindrà lloc el dia 17 i on 
la formació presentarà el seu 
nou treball, Gitanos catalans, 
publicat l’any passat. El preu 
de l’entrada és de 16 euros.

Sabor de Gràcia al Teatre Auditori
La formació barcelonina tancarà la programació de l’Associació d’Espectadors amb un concert el dia 17 de juny

Sabor de Gràcia es va formar a 
fi nals de 1994 de la mà d’un gitano 
del barri de Gràcia de Barcelona, 
Antonio Sicus Carbonell. Al llarg 
d’aquests més de vint anys de 
carrera, el grup s’ha convertit en 
el principal referent dins del món 
de la rumba catalana, gràcies a la 
seva llarga trajectòria i a la reper-
cussió dels seus diversos treballs 
discogràfi cs. 
L’any 2015 van presentar el seu 
darrer projecte, Gitanos Catalans: 
20 anys de Sabor de Gràcia, que 
reivindica les seves arrels tot 
combinant l’essència de la rumba 
més clàssica (guitarres, percussió, 
baix, palmas) i la fusió amb estils 
com el pop, l’ska o les músiques 
balcàniques, deixant de banda els 
ritmes llatins i salseros que havien 

acompanyat el grup en treballs 
anteriors.
El grup està format per Antonio 
“Sicus” Carbonell (veu, guitarra), 
Lorenzo Barriendos (baix), David 
Torras (guitarra), Ramón Giménez 
(guitarra), Arnau Figueres (bate-
ria), Ana Fernández (violi) i Adrià 
González (teclats). 

Clara Segura interpreta ‘Conillet’

desitjos. Es tracta d’un viatge 
interior als anhels de les dones 
d’avui en dia.
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L’Associació Musical Ripollet Rock  
celebrarà l’11 de juny un concert 
d’homenatge a David Martínez, el 
Punky, mort de forma inesperada 
al gener. El concert, que compta 
amb la col·laboració de la Regido-
ria de Joventut, tindrà lloc a partir 
de les vuit del vespre al pati del 
Centre Cultural. 
En aquest esdeveniment, que 
serà gratuït, actuaran El Rey de 
Espaldas, Zerzedilla, Mugack i 

Tales of Gaia. Es tracta d’unes 
formacions que havien estat molt 
en contacte amb el Punky, ja que 
era un membre molt actiu del món 
heavy de Ripollet. A més, era un 
dels col·laboradors habituals del 
programa de Ripollet Ràdio ‘Viaje 
al reino del metal’.

Ripollet Rock homenatja 
el malaurat David Martínez, 
el Punky, amb un concert

L’Associació Ripollet Rock ja ha tancat defi nitivament el cartell de 
concerts per al vint-i-quatrè Ripollet Rock Festival, que tindrà lloc 
divendres 26 d’agost al parc dels Pinetons, en el marc de la Festa 
Major de Ripollet. Els caps de cartell seran els grecs Firewind. El seu 
guitarrista Gus G. també és l’actual guitarrista d’Ozzy Osbourne, i 
va formar part de la banda Dream Evil. Com a vocalista, compten 
amb Henning Basse, cantant de la mítica banda Metalium. La resta 
de bandes que participaran en el Ripollet Rock Festival seran Lords 
of Black, Myrath, Tabü i Blaze Out.

Els grecs Firewind, els tunisians Myrth,  
Tabü i Blaze Out, al Ripollet Rock Festival
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L’edició d’enguany del Corpus, organitzat per l’entitat 
Cultura i Tradició, ens torna a deixar imatges especta-
culars de les catifes fetes amb milers de pètals de fl ors.

Corpus’16

Els Vailets de Ripollet, la colla caste-
llera desapareguda el 2007, podria 
reaparèixer en un futur. Aquesta és 
la il·lusió de Gerard Becerra, un veí 
que tracta que els Vailets tornin a les 
places castelleres. El 6 de maig va 
organitzar una reunió informativa, 
a la qual van assistir unes 25 perso-
nes, i de la qual en van sortir uns 15 
voluntaris per tirar endavant el pro-
jecte. L’intent de refundar els Vailets 
està tenint molt èxit, sobretot a les 
xarxes socials, però segons Becerra 
no s’ha de tenir pressa. “Encara que-

Super 8 dóna els primers passos 
amb dos importants encàrrecs

L’Associació Audiovisual Ripollet-
Super 8 ja és una realitat. El passat 
28 de maig es va fer la seva pre-
sentació ofi cial al Centre Cultural. 
Tot i així, l’entitat ja caminava feia 
dies. De fet, AAR-Super 8 ha nascut 
amb un parell d’encàrrecs a sota 
el braç. Per una banda, serà coor-
ganitzadora del Festival de Curts 
i, per l’altra, l’entitat s’encarregarà 
de gravar vídeos promocionals 
de la Festa Major d’enguany. Dues 
responsabilitats que defineixen 
l’esperit de la nova associació, tal 
com ho explicava Xavi Crespo, un 
dels seus fundadors, als micros de 
l’Info de Ripollet Ràdio: “La idea 

és crear aquest teixit més orgànic 
perquè els amants de l’audiovisual 
de Ripollet es puguin reunir, apro-
fi tar les sinergies que es generen i 
tirar endavant més projectes”. Per a 
Musta Gómez, un altre dels impul-
sors, l’entitat no es vol posar cap 
límit: “Projectarem documentals, 
minisèries, curts... Però també do-
narem suport a tothom qui tingui 
una idea per fi lmar; volem abastar 
tot el món audiovisual i, per a això, 
no ens podem posar cap límit”.
Per a contactar amb l’entitat o co-
nèixer-ne més detalls, es pot visitar 
el seu Facebook o enviar un mail a 
l’adreça <aarsuper8@gmail.com>.

Els Vailets podrien tornar a les 
places castelleres l’any vinent

El barri de Maragall va celebrar del 27 al 29 de maig la 25a edició de 
la seva festa amb tot d’activitats al parc de Maria Lluïsa Galobart.

Un quart de segle de la festa de Maragall

da molt de camí per recórrer, potser 
tenim colla castellera d’aquí a un 
any i escaig; tant de bo per a la Festa 
Major de l’any vinent puguem donar 
una sorpresa”, explica el principal 
impulsor. El problema amb el qual 
es troben és la inexperiència dels 
seus membres. “Tots els voluntaris 
tenim moltes ganes i il·lusió, però 
no sabem fer castells”, assenyala 
Becerra. Tanmateix, molts dels antics 
membres li han donat suport, i no 
posen cap pega a què es reutilitzin 
els mateixos colors i símbols. 

 Primera Passejada Foto-
gràfi ca Infantil. Acció Foto-
gràfi ca organitza diumenge 
12 de juny aquesta activitat 
dedicada a infants d’entre 5 i 
16 anys. A les 9.30 h al Centre 
Cultural es farà la presentació. 
A les 11.30 h, s’iniciarà la pas-
sejada, que acabarà al pati del 
Casal de Joves a les 13 h. La 
inscripció és gratuïta, al mail 
<infantilafr@gmail.com>.
 Teatre. Els grups Infantils, 
Arlequins, Trobadors i Els 
Tallers de Circ de La Careta 
Teatre presenten al Teatre 
Auditori dissabte, 11 de juny, 
les obres ¡El debate para to-
dos!, 101 dálmatas, Pesadillas 
i Il·lusions del circ!
 Teatre. El grup juvenil dels 
Amics del Teatre presenta 
l’obra Algunes tafalitats al 
Centre Parroquial el pròxim 
dissabte 11 de juny a les 22 
hores. Hi haurà un altre passi 
diumenge, 12 de juny, a les 
19 hores. 

Xavi Crespo i Musta Gómez als estudis de Ripollet Ràdio, a l’Info del passat 27 de maig
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Torna un renovat Festival de curts

Aterra una nova edició del Festival 
de Curtmetratges de Ripollet amb 
moltes novetats. La principal és 
que la seva organització tornarà a 
ser compartida entre la Regidoria 
de Joventut i una entitat, concre-
tament l’Associació Audiovisual 
Ripollet-Super 8. “Des de la Regi-
doria hem volgut recuperar l’im-
puls de les entitats, era prioritari 
que hi hagués gent que volgués 
tirar-ho endavant, i no només fos 
una voluntat de l’Ajuntament”, 
ha indicat el regidor de Joventut, 
Oriol Mor. Un dels impulsors de 

la nova entitat, Xavi Crespo, ha 
declarat que l’objectiu és fer créi-
xer el Festival: “Hi ha molta gent a 
Ripollet afi cionada a aquest món, 
volem aprofi tar aquesta energia 
per fer un Festival més gran i més 
participatiu”.
El Festival de Curts tindrà lloc els 
dissabtes 25 de juny i 2 i 9 de juliol, 
a partir de les 21 hores a la rambla 
de Sant Jordi, davant del Casal de 
Joves. Mor ha explicat que aquest 
trasllat té l’objectiu “d’apropar-ho 
al carrer, volem que sigui més 
visible”.

ACTIVITATS PARTICIPATIVES
En aquesta edició s’ha reduït la do-
tació dels premis dels concursos. 
Amb aquesta diferència s’ha pogut 
sufragar el trasllat dels visionats i 
l’organització de diverses activitats 
paral·leles: tallers, concursos de 
disfresses, exposicions... A més, 
s’està treballant per crear un premi 
del públic i es busca la compli-
citat d’entitats culturals perquè 
col·laborin també en aquesta 
edició. En l’intent d’augmentar 
la participació, s’ha creat un nou 
concurs anomenat Made in Ripo. 
Un concurs de curts d’un màxim 
de 5 minuts realitzats durant una 
setmana, que se suma als certà-
mens de Curts i de Curts Express.

EL CARTELL
Un any més, un dels al·licients 
del Festival és conèixer el cartell 
ofi cial. Tal com marca la tradició, 
s’ha tornat a fusionar dues pel-
lícules mítiques en una imatge. En 
aquesta ocasió, el cartell fusiona El 
rei Lleó i Star Wars.

Es pot viure de la música? 
El músic Quimantú Segura va 
intentar respondre aquesta 
pregunta en la xerrada del 25 de 
maig al Casal de Joves.

  Enquesta: Si tens de 12 a 
35 anys, pots participar en una 
enquesta sobre la realitat dels 
joves. A les xarxes socials de la 
Regidoria de Joventut o al web 
<ripollet.cat> fi ns al 15 de juny.
 Sala d’estudi nocturn: Habi-
litada a la Biblioteca fi ns al 26 de 
juny. Horari: dilluns a divendres 
(21-1 h) i cap de setmana i fes-
tius (19-1 h).
 Casals d’Estiu: La Gresca or-
ganitza el 13 de juny una xerra-
da informativa amb les famílies, 
a les 18 h, al Centre Cultural.
 Nits d’Acústics: La pròxima 
cita serà el 17 de juny a les 23 
hores, al pati del Centre Cultural.
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Nou model d’esport extraescolar no sexista ni competitiu
L’esport extraescolar canviarà, a 
partir de setembre, cap a un nou 
model no sexista ni competitiu. 
A més, s’acostarà al programa 
educatiu de les escoles, amb 
la participació dels mestres 
d’educació física i els directors 
dels centres. Aquests són alguns 
dels canvis que es comença-
ran a implementar a partir del 
proper del curs vinent, des de 
primària. La iniciativa, que es va 
presentar al darrer Consell Esco-
lar, amb molt bona acollida de 
la comunitat educativa, va ser 
anunciada, en roda de premsa, 
pel regidor d’Esports, Ramiro 
Moldes i l’equip tècnic del Patro-
nat Municipal d’Esports.

EDUCATIU I AMISTÓS
Segons les bases del nou model 
d’esport extraescolar, aquest ha 
de ser més educatiu i participatiu i 
menys competitiu. Per això, s’han 
introduït canvis normatius, quant a 

A dalt, el regidor d’Esports, Ramiro Moldes, acompanyat del tècnic Gerard Bocanegra. A baix, 

presentació prèvia realitzada a la comunitat educativa el passart 3 de maig.

les puntuacions, la creació d’equips 
mixtes i una fi losofi a menys compe-
titiva, amb la promoció dels partits 
amistosos i protocols de salutació.

PROMOCIÓ DEL PLANTER
El passat curs van practicar l’esport 
extraescolar uns 1.200 infants, en 60 
equips, amb el suport d’un centenar 
de monitors i la col·laboració de 5 en-
titats. El nou sistema ha estat provat 
a atletisme i tennis taula amb bon 
resultat. Ara, el PAME, que coordina 
l’esport extraescolar, impulsarà l’ex-
tensió del model a tots els esports i 
clubs per millorar la participació de 
les escoles i les AMPA i l’encaix amb 
l’escolarització. El Patronat conti-
nuarà aportant suport tècnic, sub-
vencions, assegurances i formació. 
A més, s’ha marcat com a objectiu 
que els monitors estiguin titulats i els 
oferirà el curs CIATE, de 50 hores. A 
més, treballarà el planter, estimulant 
la incorporació d’exalumnes com a 
monitors.

Infl ables, jocs de pista, activitats a 
les piscines i esmorzar. Tot això és 
el que es podrà trobar en la festa de 
cloenda de les activitats esportives 
extraescolars. El curs 2015-2016 
més de 1.200 alumnes han practicat 
futbol sala, patinatge, tennis, tennis 
taula, natació, atletisme i bàsquet., 
amb la col·laboració d’un centenar 
de monitors i 5 entitats, coordinats 
per l’equip tècnic del Patronat Mu-
nicipal d’Esports.
La Festa de cloenda de l’esport ex-
traescolar tindrà lloc l’11 de juny al 
Poliesportiu Municipal.

S’obre la inscripció per a l’Escola 
Esportiva d’estiu del PAME

L’Escola Esportiva d’estiu del PAME 
es durà a terme del 27 de juny 
fi ns al 29 de juliol, de dilluns a di-
vendres, de 9.30 a 13.30 hores. Va 
adreçada a infants nascuts des del 
2002 al 2011 i té un preu de 52,5 
euros per setmana o 178 euros el 
pack de 5 setmanes. Aquest casal 
d’estiu té per objectiu promoure 
la vida saludable, desenvolupant 
els aspectes creatius basant-se en 
el moviment i treballar aspectes 
relacionats amb el coneixement 
i control corporal (psicomotri-
citat). Ajuda a desenvolupar la 
sociabilitat del nen i descobrir la 

Festa de l’esport extraescolar

La 20a Milla Urbana Memorial Juan Suarez, organitzada pel RUA, va tor-
nar després de la suspensió de l’any passat i va tenir 200 participants. 

Uns 200 atletes participen a la Milla Urbana

part no competitiva de l’esport. 
L’Escola Esportiva d’estiu del PAME 
consisteix en la realització d’una 
quinzena d’activitats, guiades per 
monitors, com ara jocs esportius i 
tradicionals, jocs aquàtics, tallers 
i manualitats. El període per ins-
criure’s acaba el 21 de juny. Els 
interessats han de portar la sol-
licitud i realitzar el pagament a la 
consergeria del Poliesportiu. Per a 
més informació, es pot consultar la 
web del Patronat d’Esports <www.
pame.ripollet.org> o trucant al 
Poliesportiu Municipal, al telèfon 
93 692 97 52.
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S’aprova un nou pla d’ocupació 
per a 6 persones en atur

L’Ajuntament de Ripollet ha apro-
vat un nou Pla d’Ocupació Local 
que permetrà contractar 6 perso-
nes en situació d’atur. Aquestes 
s’encarregaran de col·locar els 
senyals verticals i horitzontals a les 
vies urbanes i també duran a terme 
el manteniment a la via pública i a 
les escoles públiques. Aquest nou 
pla compta amb un pressupost 
total de 92.157,91 euros.
Per cobrir aquestes 6 places es 
necessiten un ofi cial de 1a pintor, 3 
peons per a pintura i 2 més per a la 
senyalització horitzontal i vertical. 

Per a participar en el procés de se-
lecció cal presentar una instància al 
Registre General del Patronat Mu-
nicipal d’Ocupació al carrer de Sant 
Sebastià, 26. Per a més informació, 
cal trucar al telèfon 93 580 76 42 
o adreçar-se al correu electrònic 
pmo@ripolletocupacio.cat.
D’altra banda, aviat començaran a 
treballar altres 24 aturats admesos 
als subvencionats per la Diputació 
per a col·lectius de persones amb 
situacions de risc d’exclusió. També 
es faran 5 cursos d’entre 60 i 120 
hores.

Els presidents de la UBR, Sergi Semper i d’Acció Fotogràfica, Joan 
Serrano, van coincidir a valorar satisfactòriament la primera edició 
del Fotoshopping, que ha permès que el col·lectiu local de fotògrafs 
exposi a una trentena de botigues. Eva Díaz, promotora de la idea, 
va explicar que el resultat havia superat les expectatives. És per això 
que, tots tres, van expressar el seu interès perquè l’any vinent torni 
a celebrar-se el Fotoshopping i ampliadr-lo encara a més botigues.

Satisfacció de la UBR i Acció 
per l’èxit del Fotoshopping 

Promoció del mercadal. L’Asso-
ciació de Paradistes de Ripollet 
i l’Ajuntament repartiran 3.000 
bosses promocionals del merca-
dal dels dimecres. A més, s’està 
estudiant una possible diversi-
ficació i ampliació de parades.
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Comunicació

El pròxim 3 de juliol s’acomiada la 
graella de Ripollet Ràdio de la tem-
porada 2015-2016. La ràdio muni-
cipal compta actualment amb uns 
40 programes i una vuitantena de 
col·laboradors, voluntaris afi cionats 
a la ràdio o bé en representació 
de la desena d’entitats que tenen 
programa a l’antena local. La nova 
programació començarà el 12 de 
setembre. 
Novament, fi ns a mitjan juliol s’obre 
la convocatòria per incorporar nous 
programes. La fórmula de periodi-
citats quinzenals i mensuals està 
permetent donar cabuda a més 
propostes. Així, per col·laborar amb 
Ripollet Ràdio cal adreçar-se als 
seus estudis, situats dalt del Casal 
de Joves, a la rambla de Sant Jordi, 
6, 1r o bé per correu electrònic a 

tmiralles@ripollet.cat amb la idea 
del programa. Per a les persones 
que no tenen formació, s’ofereix un 
curset gratuït de 4 sessions (també 
obert a la ciutadania en general) i 
se les orienta de com fer el projecte. 
Així mateix, hi ha la possibilitat que 
els estudiants puguin tenir un pri-
mer contacte amb el mitjà, ja sigui 
en conveni amb els seus centres 
o amb col·laboracions puntuals a 
títol individual.

CURSET D’ESTIU I JORNADA DE 
RÀDIO ESPORTIVA 
El curset, que arriba a la 5a edició, 
va adreçat a entitats i persones que 
es vulguin iniciar al món de la ràdio. 
Consta de 4 sessions pràctiques 
sobre informatius, musicals, espais 
creatius i tècniques de veu. S’im-
partirà un dia a la setmana al juliol. 
La inscripció és oberta fi ns al 26 
de juny a través de la pàgina web  
<ripolletradio.cat>,  a la pestanya 
Contacte, deixant les dades de la 
persona interessada i les motiva-
cions. A més, es farà una jornada 
específica sobre ràdio esportiva 
per formar futurs col·laboradors 
d’esports.

Convocatòria per ampliar la progra-
maciò i els col.laboradors de la ràdio





seria correcte o no independent de la 
llei i no pensen en la persona. És de les 
coses que més t’emprenyen. Després 
estan els casos repetitius, que acabes 
dubtant perquè no s’arreglen.

10 anys també amb l’ajuda del Josep 
López.
Sí, és l’administratiu que ha estat 
sempre amb mi. El conec d’ençà 
que va entrar i ha anat progressant i 
interessant-se molt. Coneix molt bé 
el procediment administratiu i ha 
estat important per poder analitzar 
els temes.

Professor des de 1979 i molt vinculat 
a entitats i partits polítics: inicis 
de la CRAC, cinefòrum, Joventuts 
Comunistes, GIR, Convergència 
i actualment a El Setrill, l’Aula 
d’Extensió, col·leccionisme, etc. Va 
ser això que el va fer idoni per a ser 
proposat com a Defensor?
Jo feia 5 anys que no estava de polític 

El primer Defensor del Ciutadà que ha tingut Ripollet s’acomiada després de 10 anys. Professor 
de Mecànica de l’Institut Palau Ausit des de 1979, aquest enginyer tècnic ja jubilat ha treballat 
durant una dècada per la millora dels engranatges de l’Ajuntament i defensar els ciutadans 
davant qualsevol greuge que han pogut patir. Membre fundador de la primera associació de 
veïns l’any 70, traspassarà el relleu el més vinent i es dedicarà a les seves passions estudiar i cuinar.

Ramon Costa Viladot

Defensor del Ciutadà

Quina valoració fa d’aquests 10 anys 
com a Defensor del Ciutadà?
Jo havia estat regidor fa anys i ja 
coneixia el procediment administratiu 
i sabia que hi havia coses que no 
acabaven de funcionar prou bé, com 
els retards. Però, hi ha altres temes 
que hem anat treballant i s’han pogut 
canviar coses. També hem incidit, 
per exemple, en la millora de les 
ordenances de convivència i sorolls.

Q u i n s  s ó n  p u n t s  f e b l e s  d e 
l’Ajuntament de Ripollet?
Sobretot la Policia Local. Perquè ara 
hi ha mitjans per documentar les 
denúncies i s’utilitza massa el principi 
de veracitat de l’agent. Igual que al 
ciutadà se li demanen proves, també 
seria desitjable que la Policia pregués, 
sempre que pugui, per exemple 
fotografi es. És l’àmbit on tenim més 
queixes.
També en Serveis Socials. Però porta 
temes molt delicats, però en alguns 
s’ha arribat a acords, sense necessitat 
que al fi nal entréssim. Una de les coses 
que recordo que vam aconseguir va 
ser que l’Associació de Jubilats fes un 
conveni d’utilització del Casal d’Avis, 
que generava molts problemes.
I després està també el tema de 
sempre, els danys patrimonials, per 
exemple caigudes a la via pública. 
Aconsellem a la gent que porti molt bé 
tota la documentació perquè si no les 
companyies ho allarguen i s’acumula 
en el temps.

Hi ha prejudicis pels tòpics dels 
funcionaris, que és la casa gran està 
lluny del ciutadà, etc.?
És allò de la cistella de pomes. Si n’hi 
ha una de podrida, al final queden 
tots com dolents. Per això és molt 
important que l’atenció al públic tingui 
persones que sàpiguen escoltar i no 
dir mai que no a l’inici i donar facilitats 
i passar els temes a qui correspongui.

Ha tingut col·laboració del personal 
i dels polítics?
Sí, n’ha hagut. Després dels primers 
anys, en lloc de fer resolucions, vaig 
optar per primer mirar de mediar, 
parlant amb el responsable tècnic 
o polític i després, si no hi ha més 
remei, fer les resolucions. Per la meva 

experiència, els que em foten 
més esbroncada quan els 
vaig amb la queixa són els que al 
final acaben posant més interès a 
solucionar els problemes.

Què hauria de canviar o millorar en 
el servei del Defensor del ciutadà?
Faltaria una mica més de comunicació 
amb llocs determinats, per exemple fer 
una ronda de visites a les associacions 
de veïns, sobretot per atendre a 
les persones grans, que els costa 
desplaçar-se. Això no obstant, va 
haver-hi un gran canvi, quan vam 
deixar el despatx que teníem al costat 
de l’OMIC i ens vam traslladar a les 
ofi cines de Federico García Lorca. La 
diferència és que vam passar a tenir 
més consultes, a més de queixes. Els 
derivem, segons els casos a l’Ofi cina 
del Consumidor o a l’Ajuntament.

Sent que és una feina desagraïda?
Fas una resolució i creus que la fas bé 
i et contesten amb una relació amb 
un munt de normes, sense analitzar si 

i sempre he tingut bona relació amb 
tots els partits. Tampoc sóc una 
persona que digui a tot que sí, perquè 
m’agraden les coses ben fetes per 
sobre de tot. Estic pel diàleg.

Saber escoltar ha de ser la principal 
virtut del Defensor?
És important que la persona es pugui 
deixar anar. Quan ve arriba molt 
carregada de negativitat, se li ha de 
deixar explicar-se i a continuació ja es 
poden començar a analitzar la situació 
i buscar soluciones.

Què hauria de tenir el nou Defensor?
Temps, conèixer les lleis i l’Administració 
i ser una persona que sàpiga parlar i 
dialogar, que no tingui por a enfrontar-
se. És igual que qui mani sigui amic teu. 
T’has de posar del costat de la persona 
que et ve. Encara que et diguin que no 
té raó, t’ha de demostrar que no la té.
També has de tenir paciència i 
aguantar, perquè hi ha persones que 
tenen molta necessitat de solucionar 
o estan molt excitades en problemes 
que duren molts anys i has de saber 
aguantar aquests cops. I després el 
diàleg, perquè els que et venen pensen 
que tenen la raó i l’Ajuntament també. 
Per tant estàs obligat a mediar.

Per cert, Ramon Costa o Joan Ramon 
Costa?
Va haver-hi un problema. Fins als 12 
anys em deien Joan Ramon però es van 
adornar que a l’església em van posar 
Joan Ramon i a l’Ajuntament Ramon.

Un cas de Defensor del Ciutadà...
No, més aviat va ser entre el meu avi, 
que era el meu padrí i el meu pare. 
No va ser un error administratiu, sinó 
familiar (riu)...

“L’Ajuntament és 
com una cistella 

de pomes. Si 
n’hi ha una de 
podrida, al fi nal 

queden tots com 
dolents”

“Els que em foten 
més bronca quan 

els vaig amb queixa 
són els que al fi nal 
acaben posant més 

interès en solucionar 
els proplemes”
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