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Crònica del 2007
Juan Parralejo: “En set anys que porto

d’alcalde, aquest és el millor moment”
El nou any s’ha previst destinar 7,3 milions d’euros a la creació d’equipaments i serveis a la població

L’alcalde de Ripollet

Juan Parralejo repas-

sa la gestió de l’Ajun-

tament i l’actualitat

de la vila al llarg de

l’any 2007, dins una

entrevista, concedida

als mitjans munici-

pals, que resumim a

continuació i que

podreu escoltar

íntegrament dins el

programa especial

Info 2007 de Ripollet

Ràdio (91.3 FM) i en

descàrrega via web a

<ripollet.cat>.

eBR. Com valora

aquest any 2007?

Estic molt content.

Personalment perquè

els socialistes ens vam

veure reforçats a les

eleccions del mes de

maig. Vam pujar en re-

presentació, amb un

regidor més i ens vam

quedar a les portes

d’un altre. A més, l’al-

tra força política, Con-

vergència, també es va

veure incrementada,

pel que no ha estat di-

fícil reeditar el pacte.

Únicament la sorpresa

va ser la sortida d’Ini-

ciativa. Això vol dir que

ha canviat l’estructura

política i hem obert una

nova etapa.

eBR. El clima polític

també ha canviat?

En ser anys que porto

d’alcalde, aquest és el

millor moment. Tot i

AQUESTA ENTREVISTA ES PODRÀ ESCOLTAR DINS EL RESUM DE L’ANY QUE EMETRÀ RIPOLLET RÀDIO

les diferències normals

de govern i oposició, hi

ha una voluntat d’anar

a tots a una en els te-

mes importants.

eBR. Què destacaria

dels nous projectes

d’aquesta nova le-

gislatura?

Quan vam signar el

Pacte de Govern, es fa

fer conforme a un pla

d’actuacions. És el nos-

tre full de ruta i és pú-

blic. Ens hem compro-

mès a fer uns projec-

tes molt importants.

Tenim fet un cronogra-

ma i els propers 2008 i

2009 seran els més im-

portants. Aquest nou

any es començarà el

CAP 3, de prop de tres

milions d’euros. Es farà

el cobriment de les pis-

cines, la segona escola

bressol i les primeres

actuacions a Can Mas,

que és un projecte de

primer nivell. Es des-

tinaran 900.000 euros

per fer el centre cívic i

l’inici de la remode-

lació del parc del Pri-

mer de Maig.

També s’arreglarà el

carrer de Pizarro, amb

700.000 euros. Educa-

ció tindrà 170.000, cul-

tura 180.000 i ocupació

300.000. Millorarem les

seves instal·lacions.

Una altra novetat molt

important és la inver-

sió en xarxa viària. A

més del manteniment,

asfaltarem carrers, vo-

reres, nous jocs infan-

tils i reforçarem la se-

nyalització.

eBR. Parli’ns dels

pressupostos de

l’Ajuntament.

Abans, vull recordar

que hem pujat els im-

postos el 2,7% i que el

darrer IPC és del 4,1%.

Això vol dir que estem

molt per sota de la pu-

jada de preus. Vol dir

que tenim menys in-

gressos i més despeses.

Per això, és molt impor-

tant contenir la despe-

sa ordinària i dedi-

quem tots els nostres

esforços a inversions en

equipaments i serveis.

Dels 26 milions de

pressupost, destinem

7,3 a inversions. És el

28%. Estem fent un

esforç molt important

en la línia de fer molta

inversió en projectes i

equipaments, molt ne-

cessaris pel nostre po-

ble.

A més, estan les inver-

sions d’altres adminis-

tracions, com ara l’aca-

bament de l’escola Pi-

netons, els pisos de

protecció oficial o el

polígon Martinet, amb

la propera construcció

de la primera fase de

les naus industrials. I el

Centre de la Gent

Gran, que és un pro-

jecte mai vist a Ripollet

i que costarà 24 mili-

ons d’euros.

eBR . Com està el

projecte del nou

CAP i la nova escola

bressol?

Farem un conveni amb

CatSalut per avançar

els 3 milions d’euros

que costa i així tenir-

lo enllestit dos anys

abans del que preveu el

mapa sanitari. Crec

que és molt important

perquè disposarem

d’un equipament molt

necessari. El projecte

executiu ja està fet, pel

que només és qüestió

de començar.

La segona llar d’infants

ja està adjudicada amb

un pressupost de més

de 700.000 euros, com

ara les obres de la ram-

bla de Sant Esteve tam-

bé estan adjudicades i

es faran després del

Carnaval.

Les obres del Centre

Integral per a la Gent

Gran ja han començat.

Aquest mesos s’ha aca-

bat tot el procés admi-

nistratiu, que és molt

farragós, les cates, etc.

La primera fase

d’aquest projecte té un

pressupost de 13 mili-

ons d’euros!
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“Per primera vegada tenim estació de tren,

però això és només un primer objectiu”

eBR. Com està l’ar-

ribada de l’hospital?

El tema de l’hospital

s’ha d’explicar bé per

saber la situació que

tenim. En el seu mo-

ment, es va prendre la

decisió, crec que en-

certada, que estés en

un lloc cèntric entre

els tres municipis i se

sabia que això tindria

una repercussió en el

temps, perquè s’havia

de fer una modificació

del planejament, ja que

els terrenys no són pú-

blics. Ara, la modifica-

ció urbanística ja està

aprovada, pel que te-

nim una bona situació

per treballar. La Gene-

ralitat és va compro-

metre a fer el pla fun-

cional, que és el més

important, abans que

posar-se amb les pe-

dres.

Penseu que d’un hospi-

tal de dia ara estem

parlant d’un hospital

comarcal. Això vol dir

que s’ha redimen-

sionat. És un hospital

que tindrà quiròfans,

maternitat, socio-

sanitari, llits de llarga

estada.

Amb aquesta enverga-

dura, és normal que

s’hagi allargat. L’hospi-

tal que necessitava

17.000 metres quadrats

ara és de 36.000 me-

tres.

El que era entre 50 i 60

milions d’euros, ara

s’ha duplicat. Això vol

dir que la Conselleria

de Salut ha hagut de

refer tot el projecte. I

que hem fet els ajun-

taments? Mentrestant

XAVIER PEÑARANDO I L’ALCALDE JUAN PARRALEJO, A LA

INAUGURACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI

ens hem posat d’acord

per avançar diners i així

al mateix temps que es

fa la tramitació es faci

també el concurs

d’idees, perquè el mes

de juny es pugui fer di-

rectament l’adjudica-

ció de les obres.

eBR. I l’autopista?

Aquest any hem avan-

çat poc. Estem en una

situació d’un cert des-

ànim. Hem de ser ca-

paços de tornar a l’es-

perit de fa 3-4 anys.

Però hem de fer una

reflexió de perquè les

coses han anat així i

hem de ser hàbils per

consuensuar un pro-

jecte amb la Conselle-

ria, que ens doni mar-

ge per introduir modi-

ficacions.

Tinc por que aquelles

complicitats polítiques

de fa anys, ara no les

tinguem. Per això,

aquest gener m’agra-

daria que es fes una re-

flexió profunda i mirar

de treure alguna cosa

positiva.

eBR. S’acaba d’apro-

var l’arribada del

AMB DÍDAC PESTAÑA, SOTSPRESIDENT DE LA MMAMB, A LA

INAUGURACIÓ DE LA TERCERA FASE DEL PARC DELS PINETONS

tren...

En aquest tema hem

agafat el camí correc-

te. En primer lloc ens

dóna molta força la

unanimitat. Hem tru-

cat a la porta adequa-

da i hem portat el mis-

satge molt clar de les

nostres necessitats. Per

primera vegada, tenim

estació de tren. Però

això és només un pri-

mer objectiu, perquè

volem disposar d’una

línia que ens connecti

amb Barcelona per un

túnel per Collserola.

Així podríem tenir es-

tacions als polígons, al-

gunes parades per al-

tres punts de Ripollet i

enllaçar-la amb l’esta-

ció aprovada i les líni-

es de Mollet-El Papiol

i la futura Orbital.

eBR. Que significa

per Can Mas la Llei

de barris?

És un revulsiu. Neces-

sitàvem d’aquest pla

perquè Can Mas no

disposava d’equipa-

ments suficients. Tot i

que ja anys que hem

treballat en prevenció i

crec que ha donat bons

resultats. Per això es va

decidir fer el col·legi El

Martinet allà i no a un

altre lloc. A la llarga

s’ha demostrat que va

ser una decisió encer-

tada.  Aquest centre ha

estat un element de

dinamització essencial

del barri. També vam

decidir començar a ar-

reglar la rambla per

Can Mas i ara millora-

rem carrers, farem

projectes socials, de

dinamització comerci-

als, pels joves, un cen-

tre de negocis, un cen-

tre d’activitats, un cen-

tre cívic, dos aparca-

ments, arreglarem el

parc del Primer de

Maig i Rizal... Pensem

que en quatre anys el

barri estarà totalment

transformat. Per això

és un revulsiu pel barri

i per tot Ripollet.

eBR . Aquest any

s’han sortejat 128 pi-

sos VPO, quan es farà

la segona convocatò-

ria?

La idea és que vagin

molt seguides les dos

promocions. A mitjan

de 2008 voldríem fer el

segon sorteig. Aquesta

vegada tot anirà més

ràpid perquè ja tenim

molta feina feta a nivell

tècnic, des del projec-

te i al procediment de

la tramitació.

eBR. Aquest 2007

també s’han obert

nous equipaments

culturals.

Hem fet una aposta

molt important amb

l’obertura del Centre

d’Interpretació del Pa-

trimoni. A més, amb la

incorporació de l’esco-

la de música s’ha fet

també un pas molt im-

portant. La Sala d’Art

del Centre Cultural

també és un element

que ajuda a acabar de

definir aquelles previ-

sions, que acabaran

amb la Nau d’Art, que

servirà, entre altres co-

ses, per facilitar espais

a aquelles entitats que

ho necessitem per fer

determinades activi-

tats.

eBR. Quines seran

les millores en

instal·lacions espor-

tives?
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FELICITANT ELS NENS I NENS QUE ENGUANY HAN FET LA POSTAL DE

NADAL DE L’AJUNTAMENT

Farem millores al

camp de l’Industrial,

els vestidors i tenim el

tema de la gespa. I se-

guirem executant el

Pla Director del Poli-

esportiu.

Aquest any s’ha previst

destinar 1,3 milions

d’euros. Estem fent

una aposta molt forta

per modernitzar les

nostres instal·lacions

esportives.

eBR. Com valora la

situació del comerç?

Estic molt content amb

el comerç local. Som

punters.

Tenim unes associaci-

ons de comerciants

molt vives i sempre es-

tan pensant en quines

coses poden fer. La

idea, per exemple de

l’àlbum de cromos, ha

estat un èxit.

I demostra que la gent

de Ripollet estima el

seu poble, que vol sa-

ber de la seva història i

que tenim uns comer-

ciants molt involucrats

en la vida de Ripollet.

eBR. També en clau

econòmica, està la

L’ALCALDE AMB LA CONSELLERA DE SALUT, MARINA GELI, EL DIA DE

LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DEL FUTUR CAP 3 D’ELS PINETONS

situació de crisi d’al-

gunes empreses.

Sí, per exemple ens pre-

ocupa molt la situació de

l’empresa Sintermetal.

Ara sembla que la cosa

està encarrilada i espe-

rem que continuï així.

A més, estem fent un

esforç per crear ocupa-

ció. Per exemple al Mar-

tinet s’instal·laràn

70.000 metres quadrats

de naus industrials, que

permetran portar em-

preses i llocs de treball

nous a Ripollet.

I també estan els ter-

renys de la zona de la

Trilla, on també hi ha en

perspectiva la ubicació

de noves empreses. Aju-

darà a diversificar l’eco-

nomia local.

Per acabar, quins són

els seus desitjos per

aquest nou any?

Que tothom tingui un

any ple de salut i que si-

guem feliços, que és

molt important que la

gent sigui feliç.
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Gener

22 milions d’euros de pressupost

Les despeses més

importants de 2007

són: 9 milions per a

serveis i 7,5 per a

personal. A més, es

destinen 2,2 milions

euros a inversions,

dels quals 1 va a

parar íntegrament a

la continuar la refor-

ma del Poliesportiu

Municipal. ELS PRESSUPOSTOS ES DISCUTEIXEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

L’antic govern tripartit

(PSC, ICV i CiU) va defi-

nir el pressupost com el

més social del mandat.

Així, va destacar l’incre-

ment de l’11% de les par-

tides destinades a coope-

ració i desenvolupament;

el 45% dels programes de

suport a famílies, infància

i adolescència i el 110%

dels ajuts socials.

La previsió de la despesa

corrent era de 9,2 milions

d’euros, per a la il·-

luminació, neteja, man-

teniment, recollida d’es-

combraries, etc.

Quant a ingressos, l’alcal-

de va indicar que la capa-

citat de recaptació local és

baixa, però que s’ha com-

pensat gràcies a l’incre-

ment de la població, la

major participació als tri-

buts de l’Estat i la gestió

del patrimoni.

� Recta final de les darreres obres de la legislatura

La remodelació del Mer-
cat Municipal i el seu en-
torn avancen a tot ritme.
Al mateix temps, comen-
cen a construir-se la nova
piscina i la Sala d’Art del
Centre Cultural.

� Acord amb FECSA: L’elèctrica i l’Ajuntament sig-
nen un acord per seguir el compliment de les obres
que la companyia realitzi a la localitat.
� Reunió de la Comissió de la C-58: Una represen-
tació de la Comissió es reuneix amb el director de
Carreteres, Jordi Follia, per parlar de les propostes de
solució de la Generalitat a l’impacte de la C-58.
� Tres Tombs: La festa, organitzada per la Comissió
de Sant Antoni, torna a ser multitudinària.  Hi desfilen
desenes de carruatges i 260 cavalls.
� Xavier Gassó publica la seva primera novel·la:

Tracta d’un triangle amorós amb tocs de misteri.
� Homenatge a Joan Abad: Un grup d’entitats li
organitzen un acte de reconeixement i se li dedica la
plaça del Pavelló, per acord plenari.
� Sorteigs comercials: La UBR rifa 3 premis de 2.000
euros i el Mercat un viatge a Eurodisney.
� 25è aniversari del RUA: S’organitza la Milla del XXV
Aniversari i s’edita un llibre sobre la història del club.
� Lucas Cruz: És copilot al Ral·li Lisboa-Dakar.

+ Info
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Febrer

Tret de sortida a la celebració de l’Any Brull
Aquest mes es pre-

senta el programa de

l’Any Brull, amb

diverses activitats,

centrades en la

divulgació de la figura

de l’escultor local i la

seva vinculació amb

Ripollet, amb motiu

del centenari del seu

naixement. MOSAIC SITUAT AL CARRER DE PADRÓ

La iniciativa, promogu-

da pel Patronat de Cul-

tura i Joventut, conjun-

tament amb entitats i la

família de l’artista va ser

premiada per l’Obra

Social de Caixa de

Sabadell. Intengra acti-

vitats lúdiques, educati-

ves i de difusió cultural,

que fan present Brull al

llarg de tot l’any.

Els actes més destacats

són: la instal·lació d’un

espai museístic perma-

nent la nou Centre d’In-

terpretació del Patrimo-

ni Local i la posada en

� Se celebra la primera reunió de la comissió

per a l’arribada del tren a Ripollet: L’alcalde, re-

presentants polítics dels diferents grups polítics, veinals

i comercials es van trobar amb el director tècnic de

l’empresa publica Infrastructures Ferroviàries per tre-

ballar en la idea de fer arribar el tren a Ripollet.

� Mediadores culturals: Una quinzena de dones de

diferents païssos participen a un curs d’Unescocat per

formar mediadores culturals i agents d’inserció, per

intervenir d’enllaç amb nouvinguts estrangers.

� Carnaval plujós: Tot i

el gran nombre de parti-

cipants, el mal temps va

obligar a suspendre la rua

i declarar desert el con-

curs de disfresses i com-

parses.

� Pepe Rubianes: El po-

lèmic artista va omplir de

gom a gom el Teatre Au-

ditori, amb la seva obra

Lorca eran todos.

� Comunicació: El Butlletí estrena nova capçalera i

format. A més, Ripollet Ràdio comença les seves emis-

sions per Internet, a través de <ripollet.cat>.

+ Notis

JOSEP MARIA BRULL AL SEU TALLER

marxa d’una mostra iti-

nerant. A més, es fan

girar entorn l’artista ce-

lebracions com ara el

Sant Jordi a la rambla,

l’EnVers, les cafifes flo-

rals del Corpus, el 15è

aniversari dels gegan-

tons i l’exposició de pes-

sebres, ja que Brull

també era un mestre en

totes aquestes matèries.

Es presenta el Centre d’Atenció

Integral a la Gent Gran de Ripollet

El projecte serà possible

gràcies a l’acord entre

l’Ajuntament, que cedeix

els terrenys, a peu del parc

dels Pinetons; la Genera-

litat, que subvencionarà

les places i SERGESA,

adjudicatària del servei a

canvi de l’obra.

El nou equipament tindrà

144 places de residència

assistida i 32 places de

centre de dia i estarà or-

ganitzat en tres edificis.

La primera fase suposarà

una inversió de 17 milions

d'euros.

El primer edifici s'utilit-

zarà per tasques adminis-

tratives i també com a seu

del servei de tele-

assistència.

Al costat es construirà el

segon mòdul i que comp-

tarà, a la planta baixa,

amb els serveis socio-

sanitaris, consultoris mè-

dics i assistència diürna.

També hi haurà zones de

rehabilitació, teràpia

ocupacional i una zona de

menjador per a les perso-

nes que formin part del

centre de dia. A la segona

i tercera planta es distri-

buiran les habitacions, la

majoria dobles, amb sa-

les d'estar i menjador, en-

tre d'altres serveis.

Finalment, el tercer edi-

fici estarà destinat a la re-

sidència pròpiament dita

amb les zones per als in-

terns, diversos serveis i

àrea clínica.

Un cop finalitzada la

construcció d'aquest com-

plex s'iniciarà una segona

fase que suposarà la cre-

ació d'habitatges tutelats

i un casal d'avis.

LA CONSELLERA CARME CAPDEVILA, L’ALCALDE JUAN PARRALEJO I DIRECTRIUS DE REGESA
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Març

S’inaugura el CIP Molí d’en Rata

El Centre d’Interpre-

tació de la Memòria

Molí d’en Rata està

gestionat pel Patronat

Municipal de Cultura i

Joventut.

La inauguració del nou

equipament, creat per

preservar i divulgar el

llegat de la vila, va

comptar amb gran

assistència de públic. EL CIP HA ESTAT CONSTRUÏT PEL PATRONAT OCUPACIÓ

Té uns 1.000 metres

quadrats de superfície,

repartits entre tres

plantes i un soterrani.

L'edifici disposarà de

sales per fer simultàni-

ament diferents exposi-

cions, aules per a ta-

llers, una sala de con-

ferències, una poliva-

lent, una altra per la

reserva i el magatzem.

EXPOSICIONS

S’obre amb tres expo-

sicions: Protagonistes.

Sis ripolletencs que dei-

xen petjada, exposició

permanent de l'equipa-

ment, sobre els perso-

natges més rellevants

de la població, ja sigui

perquè han nascut aquí

o perquè hi tenen forts

vincles. A més, es po-

dran veure altres dos

mostres temporals.

+ Info

� S’inaugura la 3a fase

del parc dels Pinetons:

El projecte, finançat per la

MMAMB, suma 3,7 hec-

tàrees més de verd al parc.

S’hi planten espècies au-

tòctones, com ara olive-

res, atmellers i vinyes.

� Regulació de les antenes de telefonia: El Ple

aprova un normativa que limita la proliferació i instal·-

lació d’aquestes a prop de nuclis, com ara col·legis.

� S’anuncia la construcció del nou CAP dels Pinetons

i de la segona Llar d’infants: Estaran situats al voltant del

col·legi Ginesta i costaran prop de 3 milions d’euros.

� Pla d’Acció Cultural: Entitats i Ajuntament defi-

neixen conjuntament les línies a seguir els propers anys.

� Sentència del cas ‘Cuponazo’: El jutge sentència

que el premi d’ha de repartir entre la vintena de treba-

lladors demanants.
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Abril

20 anys del Sant Jordi a la Rambla

EL PRESIDENT JOSÉ MONTILLA A L’ESTAND DE LA CRAC I AUTORS LOCALS AL RACÓ DE LES LLETRES

Ripollet va tornar a assis-

tir de manera multitudi-

nària al Sant Jordi a la

Rambla, organitzat per la

CRAC. Aquesta vintena

edició va comptar amb la

destacada visita del presi-

dent  de la Generalitat,

José Montilla.

La cultura popular, l'arte-

sania i la gastronomia es

van donar la mà a la tra-

dicional celebració.

En aquesta ocasió, hi van

participar unes 45 entitats

i 38 artesans. Al llarg de la

jornada, es van instal·lar

parades a la rambla i l'es-

pai El Racó de les Lletres

va donar a conèixer la pro-

ducció literària local.

Va comptar amb les actu-

acions de la Colla de Gi-

tanes, sardanes i una can-

tada d'havaneres. A més,

al migdia va tenir lloc la

XI Mostra Gastronòmica,

que va estrenar la remo-

delada plaça de Pere

Quart.

� S’inaugura la nova Sala

d’Art del Centre Cultu-

ral: Té 100 metres i acolli-

rà mostres  professionals

d’arts visuals i també d’ar-

tistes novells. Es va estre-

nar amb Peces de col·lecció.

�  Educant EnVers: El

programa educatiu d’apro-

ximació a la poesia va cul-

minar amb una marató es-

colar de poesia als parcs,

un programa de ràdio i un

espai web.

� 25à aniversari de l’IES LLuís Companys: Es va

organitzar una jornada lúdica, un sopar i una revetlla.

� Homenatge a Joan

Creus: Es posa el seu

nom al Pavelló Municipal

en reconeixement als mè-

rits esportius del jugador

de bàsquet, guanyador de

dues lligues ACB, tres co-

pes del Rei i una medalla

de plata a l’Eurobàsquet.

+ Notis
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Maig

Se celebren Eleccions Municipals

Un total de quatre

forces van obtenir

representació a les

passades eleccions

municipals, celebra-

des el 27 de maig:

PSC, CpR, PP i CiU.

En canvi, la resta de

les candidatures:

Ciutadans, ERC, EU-

IU i ICV van queddar

fora.

En primer lloc, el partit

més votat va ser el PSC,

amb un 34,87% i 9 regi-

dors, 1 més que a les

eleccions municipals de

l’any 2003. L’efecte ge-

neralitzat de la baixada

en la participació va in-

cidir en el número de

vots obtinguts per part

de tots els partits. En el

cas dels socialistes, van

passar de 4.832 vots a

4.226, 606 menys.

El COP-CpR es manté

com segona força, amb

un 18,49% i 5 regidors,

1 menys. En el cas

d’aquest partit, cal tenir

en compte que el COP

va presentar-se els pas-

sats comicis en coalició

amb ERC i EUiA.

Quant a vots, és el que

més ha perdut, 1.586, ja

que ha passat de 3.827 a

2.241.

El PP segueix tercer,

amb un 15,66% dels vots

i 4 regidors, 1 més.

Igualment, perd vots, ja

que baixa de 2.232 a

1.898, 334 menys.

Finalment, CiU obté el

10,92% i 3 regidors, 1

més. En aquest cas, la

pèrdua de vots és de 450.

La representació es va

simplificar i es va pas-

sar de 5 a 4 forces polí-

tiques, respecte les pas-

sades eleccions. ERC,

+ Info

Final de les obres del Mercat

El 29 de maig el Mercat Municipal va tornar al

seu emplaçament original, un cop acabades les

obres de remodelació. La reforma ha estat rea-

litzada per l’empresa MRUNNER i ha tenir un

cost de 1,4 milions d’euros, finançats per l’Ajun-

tament.

La superfície ha estat enrejolada de nou, s’han

refet les instal·lacions d’aigua, electricitat i cla-

vegueram. També s’ha millorat el confort, amb

una nova climatització, nous punts de llum i ober-

tura de claraboies. De l’exterior destaca la fa-

çana de vidre. A més, s’ha millorat l’accessibili-

tat, amb més entrades i un ascensor. Per la seva

part, els paradistes s’han encarregat de refor-

mar les seves parades.

Centre d’Urgències 24 h
El 14 de maig es va posar en marxa el nou Cen-

tre d’Urgències dels Serveis d’Atenció Primària

Cerdanyola-Ripollet. Està ubicat a les depen-

dències del CAP II del carrer de Tarragona i

depèn del Parc Taulí. Ofereix atenció sanitària

urgent, amb possibilitats de diagnosi i teràpies

complementàries als centres de salut.

amb prop del 4,6% dels

vots; ICV, amb un 4,55%

i EU-IU, amb el 3,34%

dels vots van perdre els

seus representants i

Ciutadans, amb el

4,46%, no va aconseguit

entrar a l'Ajuntament.

BAIXA PARTICIPACIÓ

La baixa participació va

ser la nota més destaca-

da en aquests comicis i

es va registrar un

46,13% de participació,

9,26 % per sota de les

passades eleccions.

Aquesta dada és la més

baixa de totes les elec-

cions municipals des de

1979. Així, dels més de

26.000 electors que es-

taven cridats a les urnes,

van votar 12.119. La par-

ticipació mitjana a

Catalunya va ser del

53,8% i a la província de

Barcelona d'un 51,2%,

uns 5 punts per sobre de

la registrada a Ripollet.

A més, el nostre muni-

cipi, amb prop del 54%

d'abstenció, és el que va

obtenir la participació

més baixa, si la compa-

rem amb algunes de les

poblacions del voltant,

com Cerdanyola

(52,28%), Barberà

(47,71%), Montcada i

Reixac (48,94%) o

Sabadell (48,02%).

Nou centre oupacional

El nou edifici, de 1.700 m, està situat als terrenys

cedits per l’Ajuntament al costat del camp de l’In-

dustrial i s’hi realitzaran les activitats d’Aspasur i

del Centre Especial de Treball Sant Martí.
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Juny

Juliol-agost

� S’inaugura la nova piscina: L’obra forma part de

la primera fase del Pla Director del Poliesportiu

� Cultura d’estiu: Es programen activitats a dojo: Estiu al

carrer, festes als barris, Kftí de Nit, Gibrelleta, Corpus, etc.

� Premis Infosport: Ripollet Ràdio entrega els pre-

mis Infosport i homenatja el locutor Ramón Argenté,

pels seus 25 anys dedicats a la ràdio.

� Suport als treballa-

dors de Sintermetal: El

Ple de l’Ajuntament va

manifestar el seu suport

unànime als 350 treballa-

dors de l’empresa Sinter-

metal, preocupats per la

venda de la firma i els ter-

renys de la fàbrica.

+ Info

Parralejo reelegit alcalde

Juan Parralejo va ser ree-

legit alcalde en el Ple de

constitució del nou Ajun-

tament, celebrat el 16 de

juny. La seva candidatura

va comptar amb el suport

dels 9 regidors del PSC i

els 3 de CiU, fruit de la re-

edició de l'acord de govern.

En el seu discurs d'inves-

tidura, Parralejo va expres-

sar la seva voluntat de bus-

car el consens polític i tre-

ballar per un Ripollet "més

solidari, més educador,

més acollidor i més soste-

nible" i va manifestar que

assumia el càrrec "amb la

mateixa il·lusió que el pri-

mer dia, però amb més

confiança i més experièn-

cia". A continuació va des-

tacar la importància del

pacte entre PSC i CiU que

"ens permet tenir un go-

vern fort, estable, capaç de

garantir uns serveis públics

de qualitat, que ajudin a fer

més fàcil la vida dels nos-

tres veïns i veïnes".

Parralejo va assenyalar que

els propers anys s'hauran

d'impulsar projectes estra-

tègics i dotar la població de

nous equipaments i serveis

i pels quals espera "tinguin

la complicitat i el recolza-

ment de la totalitat dels

grups municipals".

+ Notis

Remodelat el Centre Cívic Maragall
Les instal·lacions remo-

delades van tenir un cost de

142.000 euros, finançats

per l’Ajuntament. Acullen

les instal·lacions de l’AV

Maragall, el Club de

Petanca i l’associació

Alegrías del Sur.

� Inaugurat el nou aparcament de camions.

Ocupa una superfície de 15.000 m2 i disposa de 210 pla-

ces per camions, la majoria per transportistes de

Montcada i Ripollet. El trasllat forma part dels acord del

Pla Martinet i els acords del Mas Duran, pels quals es va

poder adquirir a l’exèrcit els terrenys de la Granja Militar

i guanyar per Ripollet, a través d’un pla urbanístic, l’apar-

cament, zona industrial, un parc i equipaments, com ara la

comissaria i l’escola Martinet.

� De festa: Al juliol van tenir lloc el Festival de Músiques

del Món i dins la programació d’estiu del Kftí, els concur-

sos de monòlegs i curts. I a final d’agost l’esperada Festa

Major de Ripollet, que va tenir Pavlovsky de pregoner.

Restes de l’Edat de Bronze als Pinetons

Es fa pública una pri-

mera valoració dels tre-

balls arqueològics realit-

zats al parc dels Pine-

tons. Les troballes estan

datades entre els anys

800 i 1100 a.C .

Les restes, de gran im-

portància, podrien per-

tànyer a un poblat Iber

d'unes 90 cabanes, com

a mínim. La zona aco-

tada, un espai verd, no

edificable, té una exten-

sió superior a una hec-

tàrea i s'hi han trobat

sitges, olles, peces d'un

collaret o polsera i una

agulla ornamental. Les

sitges desenterrades, lo-

calitzades a dins o molt

a prop de les cases, i

destinades principal-

ment a emmagatzemar

blat, també es van uti-

litzar per llençar deixa-

lles. D'altra banda l'es-

tat de conservació de les

peces és excellent.

L'any 2005, quan co-

mença la tercera fase

del parc dels Pinetons,

es van detectar unes

possibles restes de pro-

cedència ibera. En

aquell moment, l'Ajun-

tament va donar un avís

al servei d'arqueologia i

es va encarregar un es-

tudi del jaciment a l'ar-

queòleg Jordi Roig.

Durant la presentació,

l'alcalde, Juan Parralejo,

va manifestar la inten-

ció de l'Ajuntament de

demanar la custòdia de

les peces, perquè es pu-

guin exposar al Centre

d'Interpretació del Pa-

trimoni.



gener 200814 Crònica del 2007

Setembre

Tornada a classe amb cole nou

Prop de 5.000 nens i

nenes de Ripollet van

reprendre les classes.

La tònica general va

ser la normalitat i

l’emoció dels que

s’estrenaven com

escolars, sobretot els

nous alumnes de P3 i

P4 del vuitè col·legí

públic de Ripollet, que

duu el nom de Pine-

tons i que aquest curs

ha obert portes.

Enguany ha entrat en

funcionament el parvu-

lari i el proper curs

estarà acabada la

resta del complex

educatiu, que costarà

uns 5 milions d’euros.

Durant el passat estiu,

Ajuntament i Generali-

tat van aprofitar per fer

obres de millora i

manteniment a diversos

edificis educatius.

El consistori va encar-

regat, entre d’altres

treballs, la construcció

d’una ludoteca i un ves-

tidor a l’escola Anselm

Clavé. El departament

d’Educació de la Gene-

ralitat, per la seva part,

va finançar la reforma

del parvulari del CEIP

+ Info

Demanda a Uralita

L’associació d’Afectats per l’Amiant de

Cerdanyola i Ripollet va endegar la presentació

de la primera demanda a Catalunya contra

l’empresa Uralita per part d’una cinquantena

de malalts passius afectats per asbestosi. Aques-

ta demanda, conjunta i de caire civil, ha estat

encomanada al Gabinet Jurídic Roca Junyent, i

representarà a 48 persones que no treballaven a

l’empresa però, que per contacte amb familiars

o per proximitat del seu domicili, podrien haver

estat afectades.

Es reclamen danys tant físics com morals. De

les 48 persones, 7 ja han mort i per tant les pos-

sibles indemnitzacions anirien destinades als

seus familiars. L’import d’aquestes podria oscil-

·lar, segons els advocats  entre els 5.000 i els

120.000 euros. El Gabinet Jurídic  i l’Associació

d’Afectats per l’Amiant no descarten, en un fu-

tur, una segona demanda, que inclouria a les

persones que tenen diagnosticada una malaltia

relacionada amb l’amiant i que  podria ascendir

fins als 600 casos.

Ginesta, la coberta de

la pista esportiva de

l’Enric Tatché i el can-

vi del sentit d’obertura

de les portes d’emer-

gència i la millora del

porxo de l’Escursell.

L’alcalde de Ripollet,

Juan Parralejo, i la re-

gidora d’Educació Mª

del Mar Viera van visi-

tar, durant el primer

dia de classe, els cen-

tres públics de la loca-

litat. Ambdós van des-

tacar la normalitat amb

què els alumnes i pro-

fessors es van incorpo-

rat al nou curs. També

van fer menció especi-

al de les noves instal·-

lacions del col·legi Pi-

netons, que aquest any

acull els alumnes de

parvulari.

La direcció del CEIP Pi-

netons també va desta-

car la seva satisfacció

perquè el col·legi havia

obert puntualment i

amb la instal·lació en

ple funcionament.

S’inaugura el parc de Maria Regordosa

EL PARC ÉS ARA UN ESPAI MÉS OBERT I ACCESSIBLE

La remodelació ha es-

tat cofinançada l’Àrea

Metropolitana i l’Ajun-

tament amb un cost to-

tal d’entorn els 800.000

euros. L’obra, realitza-

da per l’empresa Flo-

ret SL, ha consistit en

un disseny a base de

‘bombolles’ i l’adequa-

ció dels accessos al

parc i l’ambulatori.

� Ripollet Sardanista celebra el seu 40è Aplec:

Va haver ballades amb tres cobles i concursos de colles.

� Festes de la Tardor: Aquesta tradicional celebra-

ció de Tiana-Pont Vell va tornar a ser molt participativa.

� Web del PMCiJ: Es posa en marxa la web del Pa-

tronat Municipal de Cultura i Joventut, amb tota la in-

formació sobre el que passa i es fa a la vila.

� 25à aniversari de l’Associació Ràdio Ripollet:

S’organitza un sopar i es fa una exposició retrospecti-

va de l’actualitat local i les activitats de l’entitat.

+ Notis
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Octubre

128 pisos de protecció oficial

Més d’un miler de per-

sones van seguir amb ex-

pectació el sorteig dels

128 pisos de protecció ofi-

cial, que l’Institut Metro-

polità de Promoció del Sòl

construirà a la parcel·la,

delimitada pels carrers

de Puigmal, avinguda del

Mediterrani, avinguda de

Catalunya i la rambla de

les Vinyes.

La promoció serà lliura-

da l’any 2009 als nous pro-

pietaris, que gaudiran de

preus molt més assequi-

bles que els de mercat. Es

tracta d’habitatges de dos

a quatre habitacions, pla-

ça d’aparcament inclosa

i alguns també amb tras-

ter. En aquests moments

s’està tramitant el projec-

te de l’edifici i el Pla de

millora urbana UA2 sec-

tor nord-est Pinetons, fin-

ca venuda per l’Ajunta-

ment de Ripollet a

l’IMPSÒL per a l’edifica-

ció de 300 pisos protegits,

dels quals s’acaba d’ad-

judicar la primera part.

+ Info

� Presentació del pro-

jecte de solució de l’im-

pacte de l’autopista als

veïns afectats: Respon-

sables tècnics d’aquest

departament van argu-

mentar la seva proposta

davant els presents.

� Nova reunió de la Comissió per a l’arribada

del tren: Va comptar amb l’assistència del director

de Transports Terrestres de la Generalitat, qui va avan-

çar als membres de la Comissió les quatre alternatives

possibles de conexió de Ripollet per tren.

� Cultura i educació: Aquest mes es presenta el pro-

grama EduArt, se celebra una jornada d’educadors i se

signa un conveni per a l’obertura d’una escola de músi-

ca dins el Centre d’Interpretació del Patrimoni.

� Bateix trabucaire: L’entitat celebra el seu bateig

amb una Trobada de Colles de Tracaires.

� Agermanament amb Caniles: Una delegació lo-

cal viatga a la localitat granadenca.

� 30è aniversari de la Peña Macarena: L’entitat

va celebrar el seu aniversari amb un festival.

� Marató de donacions de sang: La jornada recull

un total de 185 donacions.

� Festa de les 3R: Tercera edició de la jornada de

conscienciació mediambiental.

La finca, situada  a peu

del parc dels Pinetons, té

una extensió d’11.300 m2.

A més dels pisos hi haurà

locals comercials i una

zona ajardinada.

El govern ha avançat que

pròximament es tirarà

endavant la segona fase,

amb altres 172 pisos.
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Novembre

La Llei de barris porta 7 milions

per millores a Can Mas

L’Ajuntament de

Ripollet i la Generali-

tat de Catalunya

sumen esforços i faran

una inversió milionà-

ria al barri de Can

Mas al llarg dels

propers quatre anys.

Les actuacions for-

men part del progra-

ma de la Llei de

Barris, per a millora

de l'espai públic i

zones verdes, barre-

res arquitectòniques,

ampliació d'equipa-

ments, així com en la

convivència de Can

Mas. El Departament

de Política Territorial

i Obres Públiques

aportarà 3,5 milions

d’euros i el consistori

ripolletenc l’altra

meitat.

El plà d’actuacions

aprovat suma un total

de 7.004.000 euros.

S’aquests, 5.620.000 ani-

ran destinats a actuaci-

ons urbanístiques i a la

construcció de nous

equipaments i 1.159.000

euros a una desena de

programes socials dife-

rents. La despesa de

funcionament i coordi-

nació s’ha pressupostat

en 225.000 euros.

Els projectes de millora

de la via pública, parcs i

la construcció d’equipa-

ments s’emporta el 80%

de la inversió. Així, el

projecte més costés és la

construcció del centre

d’activitats del barri,

que es farà al costat del

col·legi El Martinet i

que val 1,5 milions

d’euros. També s’ha

+ Info

Avis Més Actius

Novembre va ser el Mes Actiu per als avis i àvies

que van assistir a la vintena activitats i xerrades,

organitzades per la Regidoria de Serveis Social i

entitats col·laboradores.

� Campanya preventiva de la Sida: Promoguda per la

Regidoria de Joventut i adreçada als joves de la població.

Va consistir en punts informatius, passis de curts, una ex-

posició i un concurs de fotos.

� Contra la violència vers les dones: La Regidoria de

la Dona va organitzar dues xerrades, per prevenir els jo-

ves de la discriminiació i maltractament vers les dones.

previst fer un centre cí-

vic al parc del Primer de

Maig, un centre obert

per a infants dins el col·-

legi Martinet i un cen-

tre per joves davant el

parc de Rizal. Precisa-

ment, aquest parc i

també el del Primer de

Maig seran remodelats,

amb un cost total de 2

milions d’euros. A tot

això, cal destacar la

reurbanització del car-

rer de Sant Jaume

(700.000 euros), des del

carrer de Montcada a

Sarrià de Ter; un paquet

d’actuacions per l’eli-

minació de barreres ar-

quitectòniques, amb un

import de 400.000 euros

i, finalment, un progra-

ma de promoció del

manteniment d’edificis,

dotat amb 200.000 euros.

CONVIVÈNCIA

La Llei de Barris no no-

més incideix en l’àmbit

urbanístic, sinó que tam-

bé dóna molta importància

a iniciatives que ajudin a

millorar la qualitat de vida.

En el cas de Can Mas es

treballarà especialment

amb els nens i joves, amb

la creació d’un servei de

centre obert per infants,

un casal per activitats per

joves en situació de risc i

un telecentre.

A més, es durà a terme un

programa de dinamització

comercial i tallers que con-

tribueixin a fomentar la

bona convivència, la inter-

culturalitat i la participa-

ció ciutadana dels habitants

del barri de Can Mas.

Finalment, cal senyalar que

també es posarà en mar-

xa un espai de la dona.

� 20è aniversari de la Unió de Botiguers: Més d'un

centenar de persones, entre comerciants i autoritats, van

reunir-se al sopar d’aniversari de la Unió de Botiguers,

celebrat al Poliesportiu, on es va fer atorgament de dife-

rents trofeus d'homenatge i obsequis per a tots els assis-

tents. Entre els regals, hi havia l'àlbum de cromos 'Pas a

Pas', que els comerços repartiran als seus clients, durant

les festes de Nadal. Les persones que completin l'àlbum

podran participar en un sorteig el proper Sant Jordi.

+ Notis

TERRENY DEL FUTUR CENTRE D’ACTIVITATS, QUE TINDRÀ 1.200 M2

ES VA HOMENATJAR ELS PRESIDENTS D’AQUESTS 20 ANYS
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Desembre

Avanç del Ple dels  Pressupostos Municipals

A més de les notícies de

desembre, relatades en

aquest mateix Butlletí,

a partir de la pàgina 32,

la informació més des-

tacada del mes torna-

rà a ser la discusió dels

nous comptes munici-

pals de 2008. En el mo-

ment de tancar aques-

ta publicacio encara no

s’havia realitzat el Ple

que ha d’abordar

aquest assumpte.

La proposta de despe-

sa municipal per al nou

any puja uns 26 milions

d’euros i 7,3 milions

d’euros en inversions,

per a la creació de nous

equipaments i serveis.

Segons va avançar l’al-

calde de Ripollet, a

l’entrevista de valora-

ció que publiquem a

l’obertura d’aquesta

publicació, la intenció

del govern és mantenir

la despesa ordinària

controlada i fer una

forta aposta en millo-

res urbanístiques i cre-

ació d’instal·lacions i

serveis per al ciutadà.

Així, segons va mani-

festar Parralejo, la cai-

xa municipal haurà

d’afrontar el 900.000

que costaran les pri-

meres actuacions del

pla de millora de Can

Mas, com ara el nou

Centre d’activitats i

l’inici de la remo-

delació del parc del

Primer de Maig. Tam-

bé s’ha previst refer el

carrer de Pizarro, amb

700.000 euros i altres

700.000 euros per mi-

llores en equipaments

esportius, culturals i

d’ocupació. D’altra

banda s’ha previst aca-

bar el tram pendent de

remodelar de la rambla

de Sant Esteve.

Una altra novetat serà

que es destinarà una

partida específica per

fer millores en xarxa vi-

ària, com ara asfaltat de

carrers, refer voreres,

posar nous jocs infantils

i reforçar la senyalitza-

ció, entre d’altres.

El Ple de discusió dels

nous pressupostos mu-

nicipals tindrà lloc el

proper 20 de desembre

a partir de les 19.30 ho-

res. Es pot seguir en

directe a través de

Ripollet Ràdio (91.3

FM) i per Internet, a la

web <ripollet.cat>.



gener 200844

Preferent

Club Futbol Ripollet

Lloc: 8è

Punts: 19

16 gols a favor i 21 en contra

Golejador: Sergio López (4)

3a Territorial

Peña Deportiva Pajaril

Lloc: 6è

Punts: 16

23 a favor i 15 en contra

Golejador: Ismael Chamon (12)

Associació Deportiva Esdila

Lloc: 15è

Punts: 0

3 gols a favor i 71 en contra.

Golejador: Ricardo (1)

FUTBOL

FUTBOL SALA

1a Divisió Nacional

Futbol Sala Ripollet

Lloc: 7è

Punts: 20

57 gols a favor i 46 en contra

Golejador: Oscar Bayon (11)

1ª Territorial

Futbol Sala Ripollet B

Lloc: 1r

Punts: 25

51 a favor i 20 en contra

Golejador: David Degomar (11)

TENNIS TAULA

PATINATGE

BÀSQUET

Divisió d’Honor

Can Clos Femení

Lloc: 4rt

Punts: 14

41 gols a favor i 36 en contra

Golejadora: Vanessa Solano (11)

HANDBOL

HOCKEY

2a Catalana

Club de Hockey Ripollet

Lloc: 6è

Punts: 18

53 gols a favor i 31 en contra

Golejador: Jose (9)

3a Categoria

Club de Handbol Ripollet

Lloc: 10è

Punts: 3

162 gols a favor i 244 en contra

Golejador: Oscar Perez (28)

TENNIS

ATLETISME

1a Categoria

Club Bàsquet Ripollet A

Lloc: 12è

Punts: 14

805 cistelles a favor i 816 en contra

3a Categoria

Club Bàsquet Ripollet B

Lloc: 9è

Punts: 15

695 cistelles a favor i 689 en contra.

Club de Bàsquet Gassó A

Lloc: 15è

Punts: 11

626 cistelles a favor i 708 en contra.

3a Territorial

Club Bàsquet Gasso B

Lloc: 6è

Punts: 16

643 cistelles a favor i 558 en contra.

Club Bàsquet Gassó C

Lloc: 5è

Punts: 17

800 cistelles a favor i 620 en contra

Sub-21

Club Bàsquet Ripollet

Lloc: 1r

Punts: 17

552 cistelles a favor i 485 en contra.

Club Bàsquet Gassó

Lloc: 13è

Punts: 6

300 cistelles a favor i 411 en

contra

3a Categoria A

Club Bàsquet Ripollet Femení

Lloc: 12è

Punts: 12

474 cistelles a favor i 494 en contra.

3a Categoria B

Femení Ripollet

Lloc: 10è

Divisió d’Honor Masculina

Club Tennis Taula Ripollet

Lloc: 7è

Punts: 6

20 punts a favor i 24 en contra

Anotador: Marc Clotet (8)

1a Nacional Masculina

Club tennis Taula Ripollet

Lloc: 6è

Punts: 6

16 punts a favor i 24 en contra

Anotador: Fredi Fajula (7)

Divisió d’Honor femenina

Finques Ripollet

Lloc: 3r

Punts: 10

22 punts a favor i 9 en contra

Anotadora: Milena Tzetzova (6)

1a Nacional Femenina

Finques Ripollet

Lloc: 4rt

Punts: 4

9 punts a favor i 9 en contra

1a Divisió, majors de 18 anys

Club Tennis Ripollet

Lloc: 4rt

Punts: 10

Anotador: Javi Carreras (2)

2a Divisió, majors de 18 anys

Club Tennis Ripollet B

Lloc: 4rt

Punts: 10

53è Cros de Calldeteres

Benjamí Femení -600m

Sara Rubio Garcia

Lloc: 3r

Promesa Masculí 8800m

Enric Hidalgo Diaz

Lloc: 3r

Aleví Femení 900m

Claudia Martinez

Lloc: 2n

Cros de Ripollet

Ivan Roguera, 2n

Arnau Nadal, 3r

Laura Rubio, 2n

Marta Alcoceba, 3r

Cros Soria

Juvenil Veterà Femení

Sonia Mañas

Lloc: 9è

[[[[[Classificacions esporClassificacions esporClassificacions esporClassificacions esporClassificacions esportivestivestivestivestives

TTTTTemporada 2007-2008 emporada 2007-2008 emporada 2007-2008 emporada 2007-2008 emporada 2007-2008 ]]]]]

Copa Catalana a Lleida

Yaiza de Castro

Medala d’argent

Mundial d’Australia

Carles Gasset

Lloc: 5è, en lliure masculí  i 3r en

combinada.

El programa Infosport

s’emet els dilluns i divendres,

a les 19 hores, per Ripollet

Ràdio (91.3 fm)Resultats a 9 de desembre

2à Divisió

Can Clos B Femení

Lloc: 5è

Punts: 13

21 a favor i 18 en contra

Golejadora: Cristina Benito (6)

Punts: 10

331 cistelles a favor i 314 en contra

1a divisió, majors de 40 anys

Club Tennis Ripollet

Lloc: 2n

Punts: 9

Anotador: Francisco Diaz (3)
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Canvi d’entrenadors als
equips de futbol de Ripollet

L’any futbolístic acabava amb dos canvis a les

banquetes dels equips de futbol del Ripollet i el

Pajaril. Jose Maria Esquerda i Victor Ortega,

entrenadors dels dos equips respectivament, van

ser cessats de les seves tasques durant els mesos

de novembre i desembre.

En els seus llocs s’han incorporat Toni Romero,

com a entrenador del Club de Futbol Ripollet i

Juan Martos com a entrenador de la Peña

Deportiva Pajaril.

EL CLUB DE FUTBOL RIPOLLET DURANT UN PARTIT

Carles Gasset, gran triomf a Austràlia

El patinador de la Unió

Patinatge Artístic de

Ripollet, Carles Gasset

s’emportava la medalla

de bronze als campi-

onats d’Austràlia, aquest

novembre, a la categoria

de combinada. A més,

també va aconseguir la

cinquena posició en

lliure masculí. CARLES GASSET, DURANT UNA ACTUACIÓ

Jose Luís Carrion, campió de

Catalunya. El pilot ripolletenc,

de l’equip Monlau Competición,

va aconseguir aquest títol a

principis d’octubre, en

aconseguir la segona posició a la

darrera prova de la categoria

Supersport del campionat,

celebrada a Albacete.

Futbol




