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L’àlbum de la Festa Major 2005

Nova escola i cuina central

per al curs 2006-2007

pàgs. centrals

Un cop iniciat el curs 2005-2006 amb normalitat, el
Departament d’Educació de la Generalitat ha anunciat la seva
intenció de posar en marxa per al curs vinent el vuitè centre
d’educació infantil i primària de Ripollet. La previsió del
govern català és que les obres es realitzin en un sola fase i
que el parvulari entri en funcionament el proper setembre.
El CEIP es construirà als terrenys que l’Ajuntament ha cedit
al costat de l’escola Ginesta.
Una altra novetat per al curs vinent serà la posada en marxa
de la nova cuina central, que es preveu construir al costat del
CEIP El Martinet. Després de mesos de negociació, finalment
el Departament d’Educació ha acceptat assumir el seu cost i
l’obra es portarà a terme a través d’un conveni entre la
Generalitat i l’Ajuntament. Ara, el consistori demanarà al
Departament de Sanitat poder continuar utilitzant la cuina
del CEIP Ginesta fins que la cuina central estigui a punt.
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A Ripollet falten més de 1.000
places d’aparcament
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A Ripollet hi ha un dèficit de com a mínim 1.000 places
d’aparcament, segons les conclusions de l’estudi sobre
mobilitat, realitzat per l’empresa DOYMO per encàrrec
de l’Ajuntament. Per la seva part, la Unió de Botiguers
també ha realitzat una enquesta entre els seus associats
de la qual es desprèn que els comerciants es queixen que
aquesta situació fa minvar les seves vendes. I és que un
de cada dos ripolletencs té cotxe o moto i la meitat no
disposa de pàrquing. A tot això cal sumar els centenars
de treballadors que es desplacen fins a la localitat. Les
propostes de millora van des de la creació d’un nou
pàrquing, la construcció de rotondes per repartir el tràn-
sit a l’entrada de la població o la implantació d’una àrea
de zona blava per a 350 vehicles.

7 d’octubre, jornada de
donació de sang
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Correus-Telègrafs 93 691 62 02
Deixalleria 93 586 32 03
Educació 93 504 60 00
Funerària 93 580 97 10
Gas (oficines) 93 710 04 58
Jutjat de Pau 93 691 83 04
Llum (atenció client) 902 50 77 50
Mercat Municipal 93 692 69 58
Neteja viària 900 502 273
Oficina de Català 93 586 45 73
OAC 93 504 60 01
OTG (antic INEM) 93 580 66 25
Parròquia de Sant Esteve 93 692 15 85
Patronat d’Ocupació 93 580 76 42
Patronat d’Esports 93 692 97 52
Patronat de Comunicació 93 594 20 48
Recaptació 93 691 62 52
Revista de Ripollet 93 691 21 12
Serveis Socials 93 504 60 07
Taxis 93 580 27 27
Taxi adaptat 699 02 96 74
Teatre Auditori 93 580 91 92

URGÈNCIES

SERVEIS

Aigua (oficines) 93 586 45 12
Ajuntament 93 504 60 00
Autobusos Font 93 580 18 18
Autobusos Sarbus 93 727 92 92
Biblioteca 93 586 42 30
Casal d'Avis 93 580 49 95
Casal de Joves 93 586 46 52
Centre Cultural 93 586 30 27

TELÈFONS

Ambulatori CAP I 93 594 64 20
Ambulatori CAP II 93 594 21 11
Urgències CAP II 93 594 22 16
Bombers (central) 93 582 03 00
Bombers (urgències) 97 582 00 85
Comissaria de Policia 93 691 12 55
Policia Local 93 504 60 06
Gas (avaries) 900 75 07 50
Llum (avaries) 900 77 00 77
Ambulàncies del Vallès 112
Creu Roja 93 691 61 61

Festa Major 2005: normalitat,
participació i pluja

Pel que fa a la Festa Major 2005, en primer lloc,
volem agrair a tots els ciutadans i ciutadanes el
grau tant de civisme i tolerància com de respecte
a les activitats programades. A més, tot i que
cada any destaquem la gran participació en els
actes, aquest any ha estat realment la Festa Major
dels rècords d’assistència. La Comissió de Festa
Major, de recent creació, ha fet un treball
importantíssim per tal d’anar introduint millores
notables a la nostra Festa, tot i que no ha disposat
de gaire temps.
El programa de la Festa Major d’enguany ha
sigut ben divers, amb actes de tot tipus que han
arribat a totes les franges d’edat. A més, gràcies
a la gratuïtat de la totalitat del programa, tothom
ha pogut gaudir de la Festa plenament.

Per uns mitjans de comunicació
municipals plurals i independents

Fa uns mesos els Compromís va fer a pro-
posta de crear un Grup Assessor del Patro-
nat de Comunicació. Vam presentar un re-
glament de funcionament del mateix. La
proposta ha estat debatuda en sessions ex-
traordinàries del nou Patronat fins que fi-
nalment ha estat aprovada. Es tracta d’un
organisme independent, format per perso-
nes vinculades al món del periodisme local
i que pugui exercir funcions de control so-
bre la pluralitat i independència dels mit-
jans de comunicació municipals, així com
a funcions assessores del Consell d’Admi-
nistració del Patronat. És una bona notícia.
Ara cal escollir per consens les cinc perso-
nes que en formaran part i que es posi en

Iniciativa per Catalunya Verds de Ripollet vol
l’Estatut ja, per millorar el benestar i la vida
quotidiana de les persones que viuen i treba-
llen a Catalunya. Volem un nou Estatut, que
augmenti el nostre autogovern, el nostre fi-
nançament i les nostres competències. Per a
ser més eficaços, més propers a les persones i
a les seves necessitats, en sanitat, pensions,
ensenyament, habitatge, treball o medi ambi-
ent. Volem un nou Estatut, amb noves com-
petències per fer front a nous reptes, la immi-
gració, la construcció europea, la globalitza-
ció o el mon audiovisual o les noves tecnolo-
gies. Volem decidir el nostre futur, Catalunya
es una nació, amb dret a l’autogovern, es un
pas decisiu cap a un estat espanyol federal i

plurinacional. No hi ha dubte que el projecte
d’Estatut és políticament potent i socialment
avançat. És l’Estatut que inclou els dret dels
menors, de la gent grans, dels consumidors,
de les dones, de la salut, de l’igualtat. És l’Es-
tatut que orienta els principis rectors que ori-
entaran les polítiques de l’emancipació dels
joves, de les persones discapacitades, de la
unió de persones amb independència de l’ori-
entació sexual dels seus membres.
Iniciativa per Catalunya Verds és una força
responsable i treballa amb rigor per fer possi-
ble el Nou Estatut, perquè serà l’Estatut que
millorarà la quotidianitat de les nostres vides,
amb justícia social, amb plena igualtat de drets
i amb Sostenibilitat.

El passat 17 de setembre els ripolletencs
vàrem donar l’últim adéu a en Josep Maria
Sabaté, una persona estimada, valorada i res-
pectada per tots. Des d’aquestes línies l’agru-
pació local de Convergència i Unió volem te-
nir un record alhora que un reconeixement a
la seva tasca. En Josep Maria ha estat una
persona que ha treballat pel seu poble i pel
seu país, ho ha fet des de diferents àmbits i
agrupacions, sempre amb constància i tena-
citat. Va ser regidor d’ensenyament en uns
moments difícils per la nostra vila, en uns
moments en els que la nostra llengua era per-
seguida. Va participar en la fundació de Con-
vergència Democràtica de Catalunya a
Ripollet, ara fa 25 anys. Ha estat membre actiu

del Centre Parroquial impulsant i gestionant
nombrosos projectes. Però sobretot volem des-
tacar i agrair-li la seva actitud i el seu compor-
tament vers tots nosaltres i vers tots aquells que
discrepaven dels seus pensaments. En Josep
Maria sempre ha estat un referent per tots
nosaltres, malgrat no haver estat un líder, sem-
pre ha guiat al col·lectiu; malgrat no fer dis-
cursos grandiloqüents, les seves reflexions i
consells eren esperats, escoltats i seguit. En
definitiva ha estat una gran persona que
aquells que ara fa un temps vàrem agafar el
relleu al front de l’agrupació local l’estem
molt agraïts i esperem que tots plegats acon-
seguim avançar cap a l’horitzó que ell ens ha
marcat. Adéu Josep Maria, mai t’oblidarem.

7 milions de persones, 1 Estatut

L’últim adéu

Muchos vecinos respondieron a nuestra
campaña enviando o entregando personal-
mente sus quejas y sugerencias en nues-
tra sede. Recibir las tazas obsequio son
la anécdota de un contacto directo de
nuestros vecinos y vecinas con los repre-
sentantes Populares de Ripollet.
Tras el paréntesis vacacional continua-
mos escuchando a todos y todas. El eslo-
gan de nuestro Portavoz, Pere Calviño,
sigue vigente: “Si tienes alguna queja o
sugerencia, ponte en contacto con noso-
tros”. Mejorar tu barrio y dignificar
Ripollet también depende de ti.
Las vecinas y vecinos que han contactado
con nosotros ofrecen de primera mano sus

Ven, queremos conocer tus
quejas y sugerencias

El mes de setembre té entre els seus dies un
de molt especial per a Catalunya. Un dia
que té els seus orígens durant els primers
anys del segle passat, gairebé cent anys en-
rere, i lluny de buides declaracions institu-
cionals, únicament perquè toquen. Un dia,
en què els catalans volem retre un profund
homenatge als darrers catalans lliures, tot
rememorant el que se’ns va treure per la
força militar.
En un dia com aquest, que mou el cor
d’aquells que no ens conformem en ser el
que alguns volen que siguem, podem qües-
tionar la idoneïtat dels que el veuen única-
ment, no ja com una “obligació institucio-
nal”, sinó com a una oportunitat més per

poder fer-se una foto amb les seves millors
gales com aquell que no vol. I si a més, ni
tan sols es coneixen els orígens reivindica-
tius de la Diada Nacional de Catalunya, es
podria arribar a l’extrem de censurar els
símbols que il·lustren tal reivindicació.
Exemple del que va passar, malauradament
i sense anar més lluny, a la Plaça 11 de Se-
tembre de la nostra vila, per ordre del tri-
partit local format per PSOE – IC – CiU.
No hi ha per llogar-hi cadires?

Acte institucional: la Diada

inquietudes. Muchos ya conocen en per-
sona a sus vecinos empeñados en mejorar
las cosas: el equipo del Partit Popular de
Ripollet.
Ofrecer información, actuaciones en el
pleno y dar a conocer públicamente pro-
blemas cotidianos son resultados tangi-
bles de esta labor.
Estamos esperándote lunes y miércoles
por la tarde (18.30 a 20.30). También pue-
des contactar  por  Internet  en
oficinaciudadana@hotmail.com o al telé-
fono 93 580 45 82.

Te esperamos.
Junts millorem Ripollet.

funcionament. Esperem que sigui una bona
eina per a aconseguir una major pluralitat i
independència en els mitjans de comunica-
ció municipals, especialment en aquest But-
lletí, el qual està lluny d’aconseguir-ho.
El Consell d’Administració del Patronat es
posarà a partir d’ara a treballar sobre aques-
ta publicació que teniu a les mans. Espe-
rem que el nostre Grup pugui canviar el ti-
tular d’aquesta secció i el Butlletí esdevin-
gui una publicació al servei dels ciutadans i
no al servei del govern de torn.
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Costa. C/ Verge del Pilar, 10. Tel. 93 580 03 45.
Selva. C/ Calvari, 3. Telèfon  93 580 95 23.
Bertrán. C/ Rizal, 1, local D. Tel. 93 586 54 26.
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Ferrer. Rbla de St Jordi, 127. Telèfon  93 692 22 70.
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No podem oblidar que res seria possible sense
la col·laboració incondicional de les entitats
culturals, esportives, juvenils i veïnals, que ens
permeten omplir d’activitats els quatre dies de
Festa Major. Tot i que forma part de les seves
tasques, vull agrair molt especialment la feina
feta tant pel personal del Patronat municipal de
cultura i joventut com de la resta de treballadors
municipals, brigada i policia local, tenint cura
de què tot estigués a punt, fins i tot amb els canvis
provocats per la nostra convidada d’honor, la
pluja. Encara que la valoració és altament
positiva, hem recollit amb molt interès les
propostes i comentaris que ens han fet els nostres
veïns i veïnes per tal de millorar la nostra Festa
Major. Molt sincerament, gràcies a tots.
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La mobilitat i l’aparcament a estudi
Ripollet disposa d’un parc mò-
bil d’uns 17.600 vehicles, un
17% més que fa 6 anys, i la
meitat estacionen al carrer. Di-
àriament es realitzen a la loca-
litat més de 110.000 desplaça-
ments en cotxe, quatre de cada
deu dins la població. Els pro-
blemes de circulació i aparca-
ment no només provoquen mo-
lèsties als conductors, sinó tam-
bé als vianants. A més, la situa-
ció es complica per la indisci-
plina d’alguns ciutadans a l’ho-
ra de deixar el seu cotxe. És per
això que, durant aquest any, s’ha
realitzat un estudi de mobilitat,
encarregat per l’Ajuntament a
l’empresa DOYMO, que servi-
rà per emprendre mesures de
millora de la xarxa viària local.
Les propostes van des de
construir rotondes als accessos
de Ripollet, donar sentit únic a
alguns dels carrers principals,
l’ampliació de voreres i la crea-
ció de més places d’aparcament
i zones blaves.

Millorar la fluïdesa
Segons va explicar en roda de
premsa el segons tinent d’al-
calde i regidor de Seguretat
Ciutadana i Mobilitat, Xavier
Peñarando, l’estudi de
DOYMO indica, com a actua-
cions prioritàries, la millora
dels accessos a la població i
assenyala la creació de dues
rotondes per a repartir el tràn-
sit d’entrada i sortida pels can-
tons Montcada i Santiga. El

Els cotxes aparcats sobre la vorera posen en perill als vianants
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pla també es complementa
amb la col·locació, arreu de
Ripollet, de més semàfors, que
passin a ser de direcció única
alguns carrers com ara les
rambles de Sant Jordi i Sant
Esteve o el carrer Pau Casals,
i creació d’àrees d’aparcament
en bateria, entre d’altres actu-
acions. Pel que fa al transport
públic, s’assenyala la idoneï-
tat que els autobusos tinguin
un nou itinerari circular.

Enquesta de la Unió de Botiguers. En opinió del cente-
nar de botigues i empreses associades, un 30% creu que
es podria millorar l’estacionament a la zona del seu co-
merç i el 80% pensa seria necessari un nou pàrquing a
Ripollet. Així mateix, un 62% es mostra a favor de la im-
plantació de zones blaves en horari comercial.
Els comerciants asseguren, en un 90%, haver rebut quei-
xes dels seus clients sobre la falta d’aparcament. Les zo-
nes més afectades són, segons l’enquesta de la UBR, la
rambla de Sant Jordi, entre Pau Casals i la plaça Font, el
nucli antic i el barri del Pont Vell. Els botiguers opinen
que la millora de l’estacionament i dels accessos al poble
faria augmentar la clientela.

L’aparcament
S’apunta la necessitat de crear
nous aparcaments perimetrals
a diversos solars, potencia el
pàrquing del Molí, fer un de
nou al parc Rizal o a l’Anselm
Clavé i 350 places de zona bla-
va. En l’actualitat hi ha més de
6.000 places en pàrquings par-
ticulars i un 49% de cotxes que
dormen al carrer. En aquest
sentit s’ha detectat un dèficit
d’unes 1.100 places i una de-

manda forana de més de 13.000
usuaris, especialment al centre
i les zones industrials.

Vianants
Uns 6.000 vianants van diària-
ment a peu cap a RENFE. La
resta de desplaçament locals són
en un 81% inferiors a 1 km. La
diagnosi també demostra un ele-
vat nombre de carrers amb una
amplada de vorera insuficient,
especialment al nucli antic. 
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Sessió del 7 de setembre
La primera Junta de Govern
Local de setembre va tenir com
a punt més destacat l’accepta-
ció d’uns 123.000 euros en
subvencions, rebudes de la Di-
putació de Barcelona, en el
marc de la Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2004-
2007. Aquests diners es desti-
naran a projectes en curs o de
propera execució, especial-
ment d’àmbit social i d’ocupa-
ció. Així, l’ens provincial
contribuirà amb 20.165 euros
al finançament i desenvolupa-
ment del serveis socials d’aten-
ció domiciliària i amb 25.875
euros per als serveis socials
d’atenció primària. A més, par-
ticipa amb uns altres 40.000
euros per a l’aplicació de pro-
jectes per a fomentar la cohesió
familiar, l’elaboració d’un mapa
acústic, la difusió de l’Agenda
21 i les polítiques de diversitat,
ciutadania i igualtat d’oportu-

JGL del 7 i 21 de setembre

Acords de les juntes de govern local

nitats dona-home. Per la seva
part, el Patronat Municipal
d’Ocupació també rebrà de la
Diputació de Barcelona prop de
39.000 euros per a les activitats
del Club de la feina, suport a tas-
ques auxiliars i d’atenció a usu-
aris i per a accions formatives
en noves tecnologies.
D’altra banda, la sessió també
va prorrogar temporalment el
contracte provisional per a

l’explotació de l’aparcament de
camions, fins que no entri en
funcionament el nou espai, pre-
vist en els sectors de La Gran-
ja i el Martinet.
Per últim, es va encarregar a
Endesa Energia, per un import
de 1.102 euros, la realització de
l’avantprojecte d’energia solar
fotovoltaica, que es connecta-
rà a la xarxa de les instal·-
lacions del Mercat Municipal.

Es remodelarà la rambla de Sant Jordi entre el carrer de Pau Casals i la plaça Font
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Sessió del 21 de setembre
Va adjudicar la quarta fase de
remodelació de la rambla de
Sant Jordi. Els treballs, que està
previst que comencin aquest
octubre, seran realitzats per la
constructora Fel, per un import
d’uns 504.291 euros. El projec-
te inclou millores quant al cla-
vegueram i la construcció de
passos elevats.
Seguidament, es va adjudicar
la redacció del projecte de la
1ª fase d’ampliació del polies-
portiu a l’empresa Activitats
Arquitectòniques SL per un
import d’uns 209.175 euros,
així com l’execució del projec-
te de bars, per prop 39.972
euros, i d’enderroc i soterrani,
amb un pressupost de prop de
22.735 euros.
La sessió també va donar llum
verda a la convocatòria dels
plecs de condicions per a la
direcció i el control de qualitat
de les obres d’adequació del

mercat, plaça Pere Quart i en-
torn. Igualment, també es van
autoritzar els plecs de condici-
ons que han de regir les obres
de millora dels col·legis An-
selm Clavé i Gassó i Vidal, amb
un pressupost de 38.149 euros.
A més, es va acceptar la sub-
venció de la Diputació dins el
suport a programes de difusió
artística, amb una dotació de
13.710 euros, que es destina-
rà a l’organització d’exposici-
ons del Patronat de Cultura i
Joventut.
Finalment, la Junta va ratificar
el programa d’actes del 60è
aniversari de l’alliberament
dels camps d’extermini nazis.
En aquest sentit, el consistori
ha encarregat una escultura a
Caldereria Delgado per home-
natjar els cinc ripolletencs que
van morir en camps d’extermi-
ni, que serà instal·lada davant
l’Ajuntament, i que tindrà un
cost de 2.900 euros. 
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Acords plenaris de juliol i setembre

Sessió del 28 de juliol
El darrer Ple d’abans de les
vacances va aprovar una mo-
dificació de partides per un
import de 36.700 euros, per-
què el Patronat Municipal
d’Ocupació es faci càrrec de
la construcció d’una nova
planta de la futura sala de pa-
trimoni municipal. Hi van do-
nar suport PSC, ICV, CiU i
ERC. El CpR hi va votar en
contra i el PP es va abstenir.
A continuació es va aprovar
inicialment el text refós de la
primera fase del projecte de
remodelació del Mercat, plaça
de Pere Quart i entorn. Hi va
votar a favor l’equip de govern,
format pel tripartit PSC, ICV i
CiU. El PP i CpR s’hi van opo-
sar i ERC es va abstenir.
Igualment es va ratificar l’ad-
judicació a l’empresa Merca-
dona de la construcció i explo-
tació de l’edifici comercial
que es farà davant el Mercat i

Ple Ordinari del 28 de juliol i extraordinari del 16 de setembre

que acollirà els paradistes du-
rant les obres. La cadena va-
lenciana es farà càrrec del cost
de l’obra, que supera els 3,5
milions d’euros, i aportarà
anualment 30.000 euros en
concepte de lloguer i 90.000
euros més a l’any per a cam-
panyes publicitàries i de dina-
mització comercial. Aquest
punt va ser aprovat amb el su-
port del tripartit local, el vot
contrari del CpR i l’abstenció
d’ERC i el PP.
Quant a mocions, es va apro-
var per unanimitat la presen-
tada per CiU, que condemna-
va el recent atemptat perpetrat
a Londres. D’altra banda, a
proposta del Compromís per
Ripollet, es va acordar l’adhe-
sió de l’Ajuntament a l’Asso-
ciació d’Amics de la Bresso-
la, amb una aportació anual de
250 euros. Finalment, també
a iniciativa del CpR, es va
aprovar donar suport a la rei-

vindicació d’equiparació de
les pensions més baixes amb
el sou mínim i la realització
d’una campanya informativa
adreçada a la gent gran de
Ripollet sobre la compatibili-
tat de la pensió del SOVI amb
les de viduïtat.

Sessió del 16 de setembre
Aquest Ple, de caràcter extra-
ordinari, va aprovar definitiva-
ment el text refós de la prime-
ra fase del projecte d’adequa-
ció del Mercat, la plaça de
Pere Quart i entorn. Les al·-
legacions presentades pel
CpR, com ara la petició de la
reducció de la superfície del
futur supermercat o dels usos
de la planta superior de les
galeries van ser desestimades.
Així, el projecte va ser votat a
favor per l’equip de govern,
mentre que el CpR i el PP van
fer-ho en contra i ERC es va
abstenir. 

INICI DE LES OBRES DE PERE QUART. Amb motiu
de l’inici de les obres del projecte de remodelació del Mer-
cat Municipal, la plaça de Pere Quart i entorn, s’ha tallat el
carrer del Sol entre la rambla de Sant Esteve i el carrer
Escoles. Així, per accedir al Mercat i les Galeries
Mercacentre, es podrà utilitzar l’entrada habilitada per
l’aparcament del Molí i l’habitual pel carrer Nou.
En primer lloc han començat les obres del local porticat de
1.400 metres quadrats, lloc on s’ubicaran provisionalment
els paradistes. La previsió és traslladar-los cap al mes
d’abril, per tal d’emprendre la remodelació interior del
Mercat Municipal. Dins uns mesos, una vegada les para-
des retornin al nou mercat, aquesta superfície serà ocupada
per Mercadona, firma que assumeix els 3,5 milions que
costarà la construcció i adequació del local, a més d’una
contribució de 120.000 euros anuals, a canvi dels drets d’ex-
plotació d’aquest espai. Paral·lelament s’iniciaran els trà-
mits per a l’adjudicació de les obres del nucli de comuni-
cacions (ascensors panoràmics, escales d’accés a tots els
espais), a més de la urbanització de la plaça, entre d’altres
obres en diverses fases.
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Un any per al desplegament dels Mossos

Montserrat Tura va lliurar a l’alcalde de Ripollet el projecte de la comissaria dels Mossos que es construirà al carrer de Sant Jaume

La consellera d’Interior,
Montserrat Tura, va visitar
Ripollet el passat 22 de setem-
bre per tal de lliurar a l’alcalde,
Juan Parralejo, el projecte de la
comissaria de districte que es
construirà a Ripollet i explicar
el pla de desplegament dels
Mossos d’Esquadra a la comar-
ca, que es farà efectiu l’1 de
novembre de 2006. Prèviament,
la consellera va mantenir una
reunió de treball amb l’equip de
govern de l’Ajuntament.
La comissaria del municipi, que
s’ubicarà al carrer de Sant

Jaume, tindrà 932 m2 en tres
plantes i comptarà amb una
plantilla de 39 agents. L’equi-
pament es construirà durant els
primers nou mesos de 2006.
El desplegament dels Mossos
per a l’any vinent preveu la
construcció de nou comissaries
al Vallès Occidental, tres al Baix
Llobregat i una a Reus. En to-
tal, la Generalitat invertirà uns
77 milions d’euros en la cons-
trucció de 23.730 m2 de super-
fície. Tal com va explicar la con-
sellera d’Interior “l’any 2006 és,
probablement, en superfície i en
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inversió, el més important de la
història del desplegament dels
Mossos d’Esquadra”.

Quatre àrees bàsiques
Ripollet pertany a l’Àrea Bàsi-
ca Policial de Cerdanyola, una

de les quatre de la comarca, jun-
tament amb la de Sabadell, Ter-
rassa i Rubí. La Comissaria ubi-
cada a la població veïna també
donarà cobertura policial a
Ripollet, Montcada, Barberà i
Badia, essent aquest darrer
l’únic municipi de la nostra àrea
que no tindrà comissaria. A
més, la comarca comptarà amb
els serveis regionals de la co-
missaria de Sabadell. En aques-
ta població vallesana també
s’està construint la seu dels ser-
veis centrals de Catalunya, una
part de la qual ja ha entrat en
funcionament i on s’ubicaran
totes les unitats especials dels
Mossos d’Esquadra.

Col·laboració entre cossos
Els agents de la policia de la
Generalitat treballaran conjun-
tament amb la Policia Local,
establint convenis de col·-
laboració en cada població.
Pel que fa al Cos Nacional de
Policia, Tura va explicar que no
hi haurà encavalcament. Els
comandaments dels Mossos
treballaran a la comarca des de
principi d’any per tal de trac-
tar els temes de seguretat amb
els cossos de policia i els regi-
dors de Governació i establir el
sistema de traspàs d’informa-
ció i el pla específic de desple-
gament i replegament a cada
localitat. 
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Ripollet és un dels municipis de
l’AMB que menys residus genera

L’any 2004 els ciutadans i ciu-
tadanes de Ripollet van gene-
rar un total 14.873 tones d’es-
combraries, equivalents a 1,21
kg hab./dia, segons la memò-
ria de les Dades Ambientals
Metropolitanes 2004, presenta-
da per l’Entitat Metropolitana
del Medi Ambient (EMMA).
Amb aquesta dada Ripollet es
converteix en el quart munici-
pi que menys escombraries ge-
nera dels 33 que conformen
l’EMMA, on l’any passat es
van generar 1.657.243 tones
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d’escombraries (48 kg hab./
dia). Pel que fa a la recollida
selectiva de les fraccions bàsi-
ques (vidre, paper/cartró, enva-
sos lleugers i matèria orgàni-
ca) Ripollet va reunir durant el
2004 un total de 14.873 tones
de residus, de les quals 272
eren de vidre, 511 de paper i
cartró i 105 d’envasos, a més
de les 1.431 tones recollides a
la Deixalleria Municipal.
Quant a la recollida selectiva
de matèria orgànica, l’any pas-
sat es van recollir 1.915 tones i

La majoria de les activitats de la festa de les 3 R estaven dirigides als més petits

Centenars de persones, espe-
cialment els més petits, van gau-
dir i aprendre sobre com reduir,
reciclar i reutilitzar a la festa de
les 3 R, que va tenir lloc el pas-
sat 9 de setembre al parc del riu
Ripoll. La festa va ser organit-
zada per les associacions de ve-
ïns de Can Clos, Maragall i Can
Mas, per la qual van editar l’au-
ca de les 3 R. La jornada va
comptar amb activitats de tots
tipus: tallers, jocs infantils, ex-
posicions, fira d’artesania, una
paella per a 800 persones i ball
amb coca, mistela i música en
directe. L’acte, amb un pressu-
post de 15.800 euros, va rebre
el suport de l’Ajuntament de
Ripollet, que va aportar la
infraestructura i 1.000 euros. La
resta de col·laboracions van ser
de la Diputació de Barcelona,
l’Entitat Metropolitana del

Les 3 R: reduir, reutilitzar i reciclar

‘ROBA AMIGA’ RECULL 27 TONES EL PRIMER
SEMESTRE. Entre els mesos de febrer i juny de 2005 es
van recollir de manera selectiva un total de 27.150 kg de
material tèxtil, procedent dels 11 contenidors que hi ha
instal·lats a diversos punts de Ripollet, dins el programa
‘Roba amiga’. Ripollet és una de les 35 poblacions catala-
nes que participen en aquest programa, a través d’un con-
veni de col·laboració signat entre l’Ajuntament i l’Associ-
ació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de
Catalunya (AIRES), l’associació Andròmines, i la Funda-
ció Un Sol Món de l’Obra Social de Caixa Catalunya.
Aquesta iniciativa està destinada a la inserció laboral de
col·lectius amb dificultats, a través de la recuperació de
roba de segona mà.

E
l B

utlletí

INCINERADORA
La planta incineradora de residus sòlids urbans ubicada al po-
lígon de la Ferreria ja és història, després d’haver estat des-
mantellada definitivament. El passat mes de novembre de 2005
es van iniciar les primeres obres amb el desmantellament d’una
part de la xemeneia, després del seu tancament, el 30 de se-
tembre. El passat 22 de juliol s’iniciava el desmuntatge defi-
nitiu de la incineradora, que anirà a un dipòsit de
desbastellament.
L’empresa Tersa, que gestiona la incineradora, va posar a la
venda la instal·lació en tres grups: sistema d’incineració i pro-
ducció de vapor, sistema de producció d’energia elèctrica i sis-
tema de depuració de gasos, però finalment la incineradora ha
anat a un dipòsit, ja que no ha prosperat cap oferta de compra.

Medi Ambient, l’Agencia de
Residus de Catalunya i diverses
empreses privades. També van
col·laborar en l’organització
dels actes la Confederació d’As-
sociacions de Veïns de Catalu-
nya i diverses entitats locals,
com l’esplai La Gresca, Creu
Roja i Ripollet Natura.
El dia anterior, el Centre Cultu-
ral va acollir la presentació ofi-
cial de la festa, que va comptar
amb l’assistència de la diputada

de Medi Ambient, Núria Buena-
ventura; el director de l’Agència
Local d’Ecologia Urbana, Salva-
dor Rueda, i el sotspresident de
la Confederació d’Associacions
de Veïns de Catalunya, Joan
Martínez. Paral·lelament, el Cen-
tre Cultural va acollir durant tot
el mes de setembre l’exposició
‘Les 4 R’, produïda per la Dipu-
tació de Barcelona i organitzada
per la Regidoria local de Medi
Ambient. 

7.829 de resta de la fracció or-
gànica dels residus municipals.
A més, cal comptar les 2.811
tones de residus no recollits
selectivament.
De la memòria de l’EMMA
també es desprèn que Ripollet,
amb un consum de 120,73 l/
hab. i dia, no arriba a la mitja-
na metropolitana de consum
d’aigua (125,67 l/hab. i dia) i
que del total de residus gene-
rats a la població, un 35,15%
s’ha recuperat, mentre que la
mitjana se situa al 20,5%. 
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Escursell

a Ripollet, la passió per la foto-
va heretar del seu pare, així com

ermà. Als 5 anys va tenir la seva
càmera, una Werlisa, i als 7 ja

va en blanc i negre. Escursell va
a l’Institut d’Estudis Fotogràfics

unya i durant tota la seva carrera
ntinuat formant. Va començar a
r de tècnic de laboratori en color,
haver de deixar-ho als 18 anys,
ar el negoci familiar. És fotògraf
i agrada, té muntanyes de fotos i
a la càmera a casa, tot i que hagi
a botiga.

raf, 46 anys
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El PMO posa en marxa dos cursos
de formació i una nova escola taller

El Viver municipal va ser construït per una altra escola taller

El Patronat Municipal d’Ocupa-
ció posarà en marxa el proper
mes de desembre una nova es-
cola taller destinada a la forma-
ció i ocupació de 24 joves atu-
rats, mitjançant l’aprenentatge
d’un ofici. Aquests s’encarre-
garan d’adequar i condicionar
dos dels edificis situats al Vi-
ver municipal. Els joves, d’en-
tre 16 i 24 anys, en situació
d’atur, es distribuiran segons
els mòduls de construcció,
instal·lacions i fusteria, cadas-
cun amb 8 places. L’escola ta-

ller tindrà una durada total de
dos anys, amb una primera fase
de sis mesos destinada a la for-
mació dels joves i un segon
període amb tres fases semes-
trals, on els usuaris tindran un
contracte de formació. Aquesta
nova escola taller compta amb
una subvenció del Fons Social
Europeu, rebuda a través de la
Generalitat. Els treballs que es
realitzaran al Viver municipal
consistiran a fer oficines i ves-
tidors a un dels edificis i una
aula multifuncional a l’altre.

Estètica i fusteria
D’altra banda, el PMO iniciarà
el 3 d’octubre dos cursos de for-
mació, un d’estètica i un altre
de fusteria, adreçat a persones
menors de 25 anys. Pel que fa
al curs d’estètica, aquest tindrà
una durada de 650 hores, fina-
litzarà el 30 de juny, i comptarà
amb 15 places. L’objectiu
d’aquest curs és que l’alumnat
es pugui presentar a les proves
d’accés a cicles formatius o per
obtenir el graduat en l’ESO, al
mateix temps que aprenen un
ofici. Pel que fa al curs de fus-
teria, aquest finalitzarà l’1 de
desembre, amb una durada de
284 hores i també compta amb
15 places. Aquest curs està sub-
vencionat pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i el Fons Soci-
al Europeu. Per a més informa-
ció, cal dirigir-se a les oficines
del Patronat Municipal d’Ocu-
pació, al carrer de Sant
Sebastià, 26, o trucar, en hora-
ri de matí, al 93 580 76 42. 

MOSQUIT TIGRE
L’Ajuntament de Ripollet, juntament amb la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal ha estat portant a terme una
campanya de prevenció i detecció del mosquit tigre en el nos-
tre municipi, localitzant alguns exemplars en la zona alta del
barri de Tiana. Per tal de prevenir la seva expansió cal, princi-
palment, eliminar tots els punts d’aigua on puguin créixer les
larves. La picada del mosquit tigre no suposa cap risc per a la
salut, tot i que provoca molèsties pel gran nombre de picades
que fa. En cas de picada, cal rentar i desinfectar bé la zona i, si
persisteixen les molèsties, consultar el seu metge.

AMPLIACIÓ DEL CAP II
Les obres d’ampliació
del CAP II Cerdanyola-
Ripollet començaran en
breu, ja que ja s’ha obert
el període de presentació
d’ofertes per a executar
el projecte i que finalit-
zarà el proper 10 d’octu-
bre. La reforma del centre, realitzada amb l’objectiu de do-
tar-lo de més consultes, tindrà un pressupost de 364.815 euros.
Aquest projecte, que inclou la creació d’un Centre d’Urgèn-
cies d’Atenció Primària, juntament amb la posada en marxa
entre aquest any i el vinent d’un centre de rehabilitació am-
bulatòria a Ripollet, forma part de les actuacions del Pla de
xoc del Vallès Occidental 2005-2006, fet públic recentment
per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat. A tot això, cal
sumar la futura construcció d’un nou CAP entre 2006 i 2009,
prevista al Pla Sanitari del Vallès Occidental.

L’OMIC alerta sobre

l’anisakiosi

L’Oficina Municipal d’Atenció
al Consumidor (OMIC) ha ini-
ciat una campanya informativa
sobre el consum de peix, per tal
de prevenir una malaltia anome-
nada anisakiosi, provocada per
paràsits que infecten alguns pei-
xos. Provoca dolors gastroin-
testinals, acompanyats de vòmits
i nàusees. Com a prevenció és
important netejar bé el peix, tra-
ient les vísceres, i cuinar-lo bé.
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Tornada a classe amb normalitat
Prop de 4.500 alumnes de pri-
mària i secundària de Ripollet,
uns 3.500 a l’escola pública i 900
a la concertada, van iniciar el
passat 12 de setembre el nou curs
escolar 2005-2006. Pel que fa als
més petits, 61 nens i nenes de 0
a 2 anys van començar el curs a
la Llar d’Infants Municipal, el
passat dia 8. Una tornada a clas-
se que es va fer amb normalitat,
tot i no estar enllestida la 2ª fase
del CEIP el Martinet, per la qual
cosa es va habilitar una aula al
parvulari. Pel que fa al nou edi-
fici de primària, s’estan ultimant
els interiors i la urbanització ex-
terior. La direcció d’obres calcu-
la que les obres podrien estar
enllestides a final de novembre.

Llibres de text reutilitzats
Aquest curs els CEIP Ginesta i
Escursell de Ripollet són dos
dels 61 centres educatius del
Vallès Occidental que han estat
seleccionats pel Departament
d’Educació de la Generalitat per
iniciar el programa cooperatiu
per al foment de la reutilització
de llibres de text. El programa,
que s’implantarà de forma pro-
gressiva, requereix la participa-
ció cooperativa de famílies, a-
lumnat i professorat dels centres.
Amb aquesta iniciativa s’espera
que a partir del curs 2007-2008
els pares s’estalviïn fins a un
85% dels cost dels llibres.

La 8a escola en projecte
El Departament d’Educació de
la Generalitat preveu posar en
marxa per al curs 2006-2007 el
vuitè centre d’educació infantil
i primària, segons va explicar el
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passat 7 de setembre Eduard
Galcerán, director territorial
d’Educació del Vallès Occiden-
tal. Aquest nou col·legi es cons-
truirà als terrenys que l’Ajunta-
ment ha cedit al costat de l’es-
cola Ginesta, amb una extensió
d’uns 8.000 m2. Segons Gal-
cerán, l’objectiu és realitzar les
obres en una única fase, tot i que
el curs vinent només es posaria
en marxa el parvulari.

Prioritats educatives
El director territorial d’Eduació
també va exposar, durant la seva
compareixença, les prioritats
educatives de la Generalitat. En
aquest sentit, Galcerán va expli-
car que volen potenciar els pro-
grames d’innovació educativa,
especialment el de llengua es-
trangera; la formació professi-
onal i els plans educatius d’en-
torn. Pel que fa a la formació
professional, enguany s’oferei-
xen 77 cicles formatius. L’IES
Palau Ausit ha ofert quatre de
grau mitjà i quatre de superior,
entre ells un nou de manteni-
ment d’equips industrials. Pel
que fa als plans educatius d’en-
torn, Ripollet és un dels 28 mu-
nicipis catalans que ja compta

Continuen els treballs de la segona fase del CEIP El Martinet

amb aquest tipus de plans per a
atendre les necessitats de la po-
blació nouvinguda, un pla que
ha rebut una subvenció de
127.080 euros per part de la
Generalitat i dins del qual
aquest curs s’han posat en mar-
xa sis aules d’acollida.

La cuina central
Per últim, el Departament d’En-
senyament de la Generalitat ha
acceptat, finalment, assumir el
cost de la construcció d’una cui-
na central a Ripollet. L’obra es
portarà a terme a través d’un
conveni a subscriure entre el de-
partament i l’Ajuntament.
Aquest preveurà, entre d’altres
aspectes, que la cuina entri en
funcionament a l’inici del curs
2006-2007, que el consistori si-
gui qui encarregui el projecte
tècnic, realitzi la cessió dels ter-
reny i negociï amb l’empresa
adjudicatària, per tal que aques-
ta assumeixi la inversió de
l’equipament de la cuina cen-
tral i presenti un pla d’amortit-
zació subrogable. L’Ajuntament
demanarà ara al Departament de
Salut una pròrroga per a conti-
nuar utilitzant la cuina del CEIP
Ginesta fins el curs vinent. 

Els IES utilitzen l’Agenda Europea del Medi Ambient.
Els 1.100 alumnes dels
tres instituts públics de
Ripollet utilitzen enguany
l’Agenda Escolar Euro-
pea 2005-2006 del Medi
Ambient i el Desenvolu-
pament. Aquesta agenda
es va lliurar el passat 9 de setembre la presidenta delegada
de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona,
Núria Buenaventura, en un acte on també va ser present la
regidora de Medi Ambient, Montserrat Figueres. Aquest
agenda, amb continguts avalats per la Unesco, està pensada
com una eina de conscienciació mediambiental, que es com-
plementa amb una guia didàctica per als professors. La pu-
blicació és una iniciativa de la Diputació de Barcelona i la
Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat, a la qual
l’Ajuntament de Ripollet es va adherir al 2004.

Guia d’Activitats Educatives 2005-2006. Una altra de les
eines pràctiques per a les escoles aquest curs és la Guia
d’Activitats Educatives 2005-2006, presentada a tècnics,
directors, mestres i entitats el passat 8 de setembre per l’al-
calde de Ripollet, Juan Parralejo, i la regidora d’Educació,
Malika Zedjaoui. La guia compta amb més de 110 activi-
tats, que enguany es divideixen en funció de cinc blocs te-
màtics, que corresponen a l’entorn, el medi ambient, els
valors, l’educació artística i l’orientació laboral. Les nove-
tats, quant al contingut, són la creació d’un curs de media-
dors escolars, per a alumnes de secundària; diverses activi-
tats en col·laboració amb Creu Roja; un taller sobre igualtat
de gènere per als instituts i la introducció d’activitats per a
la llar d’infants. Els centres han de fer la reserva en línia, a
través de la web municipal, abans del 14 d’octubre.
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Les Festes de la Tardor del bar-
ri de Pont Vell Cerdanyola-
Ripollet van assolir enguany el
seu 25è aniversari i, com és ha-
bitual, l’èxit d’assistència de pú-
blic i de participació de veïns i
entitats va ser l’aspecte més
destacable. La comissió organit-
zadora ha fet una valoració molt
positiva del desenvolupament
de les festes, acomiadades
abans d’hora per la pluja de diu-
menge al vespre. Com a nove-
tats, enguany es va realitzar la

XXV Festes de la Tardor del Pont Vell

1ª Fira d’Art i Artesania, que va
tenir molt bona acceptació, i el
castell piromusical de dissabte,
que es va dedicar als 25 anys de
les festes. L’extens programa
d’actes, el van completar acti-
vitats tant lúdiques com cultu-
rals i esportives, sense faltar les
més tradicionals, com ara el di-
nar popular o el bingo.
En el marc de les festes també
es va convocar el 4t Concurs Fo-
togràfic Santiago Piñol, organit-
zat per l’Agrupació Foto-Cine

Durant el mes de setembre
s’han realitzat quatre taules de
debat programades en el marc
del Pla local de Joventut de
Ripollet i portades a terme per
l’empresa Xou. Les sessions
han comptat amb joves de for-
macions polítiques, d’entitats
juvenils i de grups d’edat, amb
joves de 17 a 21 anys i de 22 a
29. L’objectiu d’aquesta inici-
ativa és saber quin coneixe-
ment tenen els joves de les ac-
tuacions municipals en aques-

Els joves de Ripollet debaten en el
marc del Pla local de Joventut

M
. E

scursell

El bingo i les activitats musicals van reunir molts veïns i veïnes de Ripollet i Cerdanyola
entorn les festes del barri fronteres, que enguany celebraven el seu 25è aniversari

SERVEI DE TRADUCCIÓ
L’Ajuntament ha posat en marxa un nou servei de traducció
per a cobrir les necessitats de comunicació entre les diverses
àrees municipals i els ciutadans estrangers. Aquest servei, que
funciona des del passat 15 de setembre, és fruit d’un acord
entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Àrea de
Diversitat de Ciutadania, que depèn de la Regidoria de Políti-
ques d’Igualtat. La finalitat d’aquest servei és facilitar la co-
municació entre els ciutadans i l’administració local, a través
del suport de traductors, que es procurarà que sigui immediat.

ta àrea, així com la seva valo-
ració, propostes de millora i
prioritats segons els diferents
àmbits relacionats amb la jo-
ventut. Aquests debats formen
part, juntament amb diverses
entrevistes, de l’estudi qualita-
tiu que està realitzant Xou i
que, juntament amb l’estudi es-
tadístic ja presentat, servirà per
a preparar unes jornades de de-
bat, on es preveu concretar la
creació d’un Consell Munici-
pal de Joventut.

Subvencions al Pla local
La Secretaria de Joventut ha
subvencionat amb un total de
18.500 euros diversos projec-
tes recollits al Pla local de Jo-
ventut de Ripollet i al progra-
ma d’actuacions de l’àrea mu-
nicipal. A més, ha atorgat un
total de 17.600 euros a tres en-
titats juvenils locals. El Pla lo-
cal de Juventut també ha rebut
el suport de la Diputació de
Barcelona, amb una subvenció
de 5.054 euros. 

Ripollet homenatjarà a l’octubre els cinc veïns de la localitat
víctimes del feixisme, en el marc de la commemoració del
60è aniversari de l’alliberament dels camps de concentració
nazis. Els actes, que es desenvoluparan entre el 17 i el 30
d’octubre, han estat organitzats per l’Ajuntament i la Comis-
sió d’Homenatge a les Víctimes de Mauthausen. Durant
aquests dies, el Centre Cultural acollirà l’exposició Exili, re-
sistència i deportació, produïda per l’Associació Amical de
Mauthausen, que també oferirà una xerrada. El 21 d’octubre
s’ha programat una conferència sobre els republicans als
camps nazis, a càrrec de David Serrano Blanquer, director
del Centre d’Investigació de la Literatura Europea sobre l’Ho-
locaust, i l’historiador local Ramon Martos. Un dels actes
principals serà la inauguració, el dia 22, d’un monument en
memòria dels cinc ripolletencs morts a Mauthausen.

Homenatge als ripolletencs

víctimes del feixisme

Cerdanyola-Ripollet. El termi-
ni de recepció d’obres estarà
obert fins al proper 17 de no-
vembre i el veredicte es donarà
a conèixer el dia 19. 



Octubre 2005 13

12ª temporada de l’Associació
d’Espectadors al Teatre Auditori

L’Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell ini-
ciarà la programació del primer
trimestre de la 12a temporda
una mica més tard del que és
habitual, amb motiu de obres
del Teatre Auditori. La prime-
ra proposta, el 7 d’octubre, és
la representació de l’obra El
Misàntrop, de Molière, en un
muntatge dirigit per Oriol
Broggi. La resta de propostes
teatrals per a aquest trimestre
són Fins que l’amor ens sepa-
ri, a càrrec de la companyia
Mite-les, i V.O.S. (Versió ori-
ginal subtitulada), on desta-
quen els coneguts actors Paul
Berrondo i Vicenta Ndongo. La
música d’aquest trimestre serà

d’estil clàssic, a càrrec del trio
Ligorio-Orpella-Mor i de l’Or-
questra de Cambra de l’Em-
pordà. L’Associació d’Espec-
tadors també ha programat
dansa, que tancarà el trimestre,
amb la darrera proposta de
l’Esbart Ciutat Comtal.
Amb la presentació de la nova
programació, l’entitat també va

Foto: teatrelliure.com

DIADA NACIONAL

PRIMERS AUXILIS

El passat 9 de setembre, amb motiu del Dia Mundial dels Pri-
mers Auxilis, l’Assemblea Local de Creu Roja Cerdanyola-
Ripollet-Montcada va realitzar diverses activitats i tallers per tal
d’apropar als ciutadans la formació bàsica en primers auxilis. A
Ripollet, voluntaris de l’Assemblea van fer, davant el Centre Cul-
tural, demostracions de com s’apliquen els primers auxilis en cas
de necessitat, a més de facilitar informació per escrit.

Entitats i partits polítics van celebrar la Diada Nacional de
Catalunya amb ofrenes florals a la tomba de Rafael Casanova.
L’acte oficial, organitzat per l’Ajuntament i amenitzat per la
Societat Coral El Vallès, va quedar deslluït per la protesta dels
militants d’ERC, causada per la retirada d’una senyera estelada
i una pancarta que duia el lema “Independència”, que els in-
dependentistes havien col·locat dalt el monument.

fer públiques les dades de la
temporada anterior, on la mit-
jana general d’assistència va
ser del 43%, mantenint-se al
nivell de les darreres tempora-
des. Els espectacles de teatre
van ser els que van registrar
més afluència de públic, con-
firmant la tendència d’anys
anteriors. 

Ripollet acollirà la tercera jor-
nada extraordinaria de donació
de sang el proper 7 d’octubre,
organitzada pel Banc de Sang i
Teixits. L’extracció es realitza-
rà al Centre Cultural, de 10 a 14
h i de 16 a 22 hores. Ripollet,
amb 30,9 donants per cada
1.000 habitants, està per sota de
la mitjana comarcal de donaci-
ons, que l’any 2004 es va situar
entorn els 39,3 donants per cada
1.000 habitants. Tot i que
aquests resultats van represen-
tar un augment respecte a l’any
anterior, encara són insuficients.
En general, les comarques ca-
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talanes queden lluny de les 45
donacions per 1.000 habitants,
que segons l’Organització Mun-
dial de la Salut són necessàries
per assolir l’autosuficiència de

7 d’octubre, 3ª jornada
extraordinària de donació de sang

sang i derivats. És per això, que
tant el consistori com el Banc
de Sang demana a tots els ciu-
tadans i ciutadanes la seva col·-
laboració el proper dia 7. 

El Banc de Sang espera arribar al nombre de donants dels anys anteriors,
que han estat entorn les 250 persones

V.S.O. és una de les propostes teatrals d’aquesta temporada
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RIPOLLET RÀDIO DE 10 A 23 HORES. L’emissora mu-
nicipal (91.3 FM), gestionada pel Patronat Municipal de Co-
municació, va reprendre la seva programació el passat 12 de
setembre. En aquesta nova temporada l’horari d’emissió s’ha
allargat fins a les 23 hores. Les novetats més detacables són
l’estrena del programa Nit poètica, presentat per Pilar Falcón
(a la foto), que s’emet els dimecres a les 21 hores, i la tornada
de l’espai Viaje al Reino del Metal, presentat per Paco González,
els divendres a les 21 hores. D’altra banda, el proper 19 d’octu-
bre s’estrena Espai Vital, presentat per Xavi Cases, una copro-
ducció de les emissores de Ripollet, Cerdanyola, Montcada i
Barberà, que versarà sobre les problemàtiques dels que patei-
xen alguna malaltia crònica o discapacitat.

El Molí d’en Rata obre les seves
portes al públic

L’aigua, necessària per a fer
funcionar els antics molins fa-
riners, va ser present en forma
de pluja durant la inauguració
del Centre d’Interpretació del
Patrimoni Local Molí d’en
Rata, que va tenir lloc el passat
17 de setembre. L’acte oficial
va comptar amb la presència del
diputat president de l’Àrea de
Cultura de la Diputació de
Barcelona, Carles Ruiz; l’alcal-
de de Ripollet, Juan Parralejo, i
el regidor de Cultura, Alberto
Castro. Tot i la pluja, el Molí es
va quedar petit per acollir el
gran nombre de ciutadans que
no van voler perdre’s la prime-
ra oportunitat de veure el Molí
restaurat, entre ells Jaume Miret
i Joan Tomàs, descendents de
la darrera família que va treba-
llar al Molí. A l’edifici, a més
de poder veure el funcionament
del molí fariner, també es pot
admirar a la segona planta l’ex-
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posició sota el títol ‘El pa de la
diversitat’.
La festa d’inauguració també
va comptar amb demostracions
d’un ferrer i un picapedrer, i els
assistents van ser obsequiats
amb un dolç elaborat per la
pastisseria La Salud, amb for-
ma de roda de molí. A més, els
membres d’Amics del Teatre,
vestits d’època, van ajudar a
guiar els visitants. La jornada
de portes obertes va continuar
diumenge, on el bon temps va
propiciar la participació de
molts nens i nenes als tallers

infantils ralacionats amb el pa.
L’horari de visita del Museu és
dimarts i dijous, de 9 a 13 h, i
dimecres, de 16 a 20 hores. A
més, cada primer dissabte de
mes realitzarà una jornada amb
tallers per a tota la família. El
preu d’inscripció és de 3 euros
i per a participar cal sol·licitar-
ho al telèfon 93 586 30 27 o a
l’adreça de correu electrònic
<pmcij@pmcij-ripollet.org>.
El primer taller tindrà lloc el
proper 8 d’octubre, sota el tí-
tol ‘Anem al gra’. 
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Exposicions

Del 2 al 21 d’octubre

“Colors”
d’Artistes del FAD
Sala 1 d’exposicions del Centre Cultural

Sobre el nom genèric de “Colors”, els Artistes del

Foment de les Arts Decoratives (A FAD) han creat una

exposició que, a partir d’un fil argumental, recorre

diferents disciplines. Un tema tan clàssic com la

utilització del color, unit a la inspiració que pot pro-

porcionar l’obra de Joan Miró El color dels meus

somnis, fa que artesans i artistes que treballen en

camps tan diferents com la ceràmica, l’art floral, el

gravat, el vidre, la fotografia o l’art tèxtil hagin pogut

trobar un tema que els apropi. L’exposició està pro-

duïda pel Patronat Municipal de Cultura i Joventut de

Ripollet, en col·laboració amb la CRAC.

Teatre

7 d’octubre

El Misantrop
de Molière
Teatre Auditori · 22 h · 12 euros

Un text clàssic, i en vers, serveix per inaugurar la XII

temporada d’espectacles professionals del Teatre

Auditori. L’obra de Molière, un cant a l’inconformisme,

va rebre crítiques excel·lents durant la seva represen-

tació a Barcelona aquesta primavera. Una obra que

cap amant del teatre pot perdre’s.

Infantil

9 d’octubre

Pallassos
Teatre Auditori · 18 h · 3 euros

La companyia Xirriquiteula presenta a Ripollet el seu

nou espectacle, A-2, un muntatge creat per la Cia

ïnfima La Puça. Dos pallassos, amb l’habitual nas

vermell, jugaran amb els infants per tal de saber si

saben comptar fins a tres, si han vist mai un pollastre

musical o si volen jugar al Xapa-xapa.

Festes Populars

2 d’octubre

Trobada de Gegants
Nova edició de la Trobada de Gegants que, any rere

any, omple la rambla de Sant Jordi el primer diumenge

d’octubre. La cercavila (a les 12 hores) anirà precedida

de la plantada (a les 11 h), al parc del Primer de Maig,

i es tancarà amb el ball de gegants (a les 13 hores), a les

antigues pistes de l’Esbar (al final de la rambla de Sant

Esteve). La Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals

(CRAC), organitzadora de la festa, ha convidat a

participar-hi colles d’arreu de Catalunya.

Commemoració

Del 17 al 30 d’octubre

60è aniversari de
l’alliberament dels
camps nazis
L’Ajuntament i la Comissió d’Homenatge a les Víctimes

de Mauthausen han preparat diferents activitats per

commemorar el 60è aniversari de l’alliberament dels

camps de concentració nazis i homenatjar els cinc veïns

de Ripollet que van morir al camp de Mauthausen i al

seu komando extern, Gusen, un “sanatori” terrorífic on

es realitzaven tot tipus d’experiments científics. Els actes

d’homenatge inclouen una xerrada sobre els

republicans als camps nazis, una exposició sobre

Mauthausen i la inauguració d’un monument en record

de les víctimes ripolletenques -que van ser assassinades

entre 1941 i 1942-, que s’instal·larà en el parc del riu

Ripoll.

Música

14 d’octubre

LOM Piano Trio
Teatre Auditori · 22 h · 12 euros

El pianista cerdanyolenca Daniel Ligorio torna a actuar

al Teatre Auditori, amb la formació de Trio en la qual

treballa des de fa uns anys. LOM està format, a més,

per Joan Orpella (violí) i José Mor (violoncel). El

concert servirà per a presentar el darrer CD gravat per

la formació. El programa inclou una primera part amb

el Trio en Sol major, de Claude Debussy, i el Trio

dedicat a Felipe Pedrell, de Robert Gerhard, i una

segona part amb el Trio núm. 2 en Mi menor Op. 67,

de Dimitri Xostakòvitx.

Del 8 al 16 d’octubre

Setmana Gran
de la Festa del Pilar
El Centro Aragonés de Ripollet vol fer que tots els ri-

polletencs gaudeixin de les tradicions populars d’Aragó

durant la celebració de les festes del Pilar, que cada any

s’allarguen més dies. Durant vuit dies, les activitats més

tradicionals, com el guiñote, els birlos o les jotes, es

barrejaran amb propostes més novedoses, com la Nit

cultural. La Setmana Gran inclou, com també és habitual,

diferents propostes gastronòmiques, entre elles el concurs

de truites i dolços.
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MÉS INFORMACIÓ:
Centre Cultural de Ripollet

Rbla de Sant Jordi, 2-4 · Tel. 93 586 30 27
Horari d’atenció al públic: de 9 a 13 h

i de 15 a 23 h

Les sales d’exposicions del CENTRE CULTURAL es poden
visitar els dies feiners i dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 21
h i els festius, de 12 a 14 h i de 18 a 21 h.

Les exposicions del CASAL DE JOVES es poden visitar els
dies feiners, de 17 a 21 h.

La Sala d’Exposicions de la BIBLIOTECA DE RIPOLLET es
pot visitar de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h, dimecres
i dissabtes, de 10 a 14 h.

La Sala d’Exposicions del CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
PATRIMONI MOLÍ D’EN RATA es pot visitar dimarts i dijous,
de 9 a 13 h; dimecres, de 16 a 20 h; i el primer dissabte
de mes, de 10 a 14 h.

Amb el suport de:

Agenda Cultural de Ripollet. Redacció i maquetació: EMA Publicacions i Publicitat. Les entitats que vulguin incloure activitats en aquesta agendam cal que ho comuniquin en el Centre Cultural abans del dia 15 de cada mes. L’Agenda Cultural és una edició d’El Butlletí.
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Venda anticipada d’entrades: al Centre Cultural, 7 dies abans de la representació. Taquilles del Teatre-
Auditori: des de 2 hores abans de cada espectacle. En els espectacles infantils, entrada gratuïta per als
menors de cinc anys.

Descompte del 25% per a les persones amb carnet d’atur, els pensionistes i majors de 60 anys, les
persones amb discapacitat física o psíquica, els joves amb carnet d’estudiant i els menors de 16 anys i
descompte del 10% per als joves amb el carnet jove de Ripollet.

Entrades amb invitació que cal recollir una hora abans de l’espectacle al Teatre Auditori.

Venda anticipada d’entrades: al mateix teatre, els dijous anteriors a la representació, de 19 a 21 h.
Taquilles del Teatre-Auditori: el dia de la representació, a partir de les 19 h. Reserva telefònica: 93 691 94 06.
Descomptes per als joves menors de 18 anys, per als joves amb el Carnet Jove de Ripollet i per als socis.
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s De l’1 al 31 d’octubre. “Olis”. Quadres del Taller de

Pintura de l’Escola Mare de Déu del Roser. Sala d’audio-
visuals de la Biblioteca. Organitza: Biblioteca

De l’1 al 31 d’octubre. “El pa de la diversitat”. Centre
d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata. Org.: PMCiJ.

Del 2 al 21 d’octubre. “Colors”. Col·lectiva d’artistes
de l’Associació d’Artistes del Foment de les Arts Decora-

tives (FAD) de Barcelona. Inauguració: 3 d’octubre, a

les 19.30 h. Sala 1 d’exposicions del Centre Cultural. Org.:
PMCiJ, amb la col·laboració de la CRAC.

Del 17 al 30 d’octubre. “Exili, resistència i deporta-
ció”. Produïda per l’Associació Amical Mauthausen. Dins

els actes de commemoració del 60è aniversari de l’a-

lliberament dels camps de concentració nazis. Inaugu-
ració: 17 d’octubre, a les 19.30 h, i xerrada a càrrec d’un

representant d’Amical Mauthausen, a les 20 h. Vestíbul

del Centre Cultural. Organitza: Ajuntament i Comissió
Homenatge a les Víctimes de Mauthausen.

Del 22 d’octubre al 4 de novembre. “Pintures”. Obres

de Tomás Navarro. Sala 1 d’exposicions del Centre
Cultural. Organitza: PMCiJ.

16 SETMANA GRAN DE LA FESTA DEL PILAR. Final
del campionat de dards. Seu de l’entitat, a les 10
h. Dinar. Seu de l’entitat, a les 14.30 h. Fi de festa.
Amb música en directe. Seu de l’entitat, a les 21.15 h.
Org.: Centro Aragonés de Ripollet.

SARDANES. Cobla Ciutat de Terrassa. Rambla de
Sant Jordi, a les 12 h. Organitza: Ripollet Sardanista.
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XXVII CONCURS DE FOTOGRAFIA VILA DE RIPO-
LLET. El 10 de novembre finalitza el termini de presen-

tació d’obres. Les bases del concurs es poden trobar al
Centre Cultural. Org.: Afocer. Convoca i patrocina: PMCiJ.

IV CONCURS FOTOGRÀFIC SANTIAGO PIÑOL. El
termini de presentació d’obres finalitza el 17 de no-

vembre. Les bases del concurs es poden trobar al Cen-

tre Cultural i als comerços del barri. Convoca: Comissió
Festes de la Tardor Pont Vell Can Tiana. Org.: Afocer.

FESTA DEL PILAR. Concentració de socis i sim-
patitzants. Seu de l’entitat (carrer dels Afores, 3), a
les 9.30 h. Chupinazo i traca d’honor. Seu de
l’entitat, a les 10.30 h. Processó. Sortida des de la seu
de l’entitat, a les 10.45 h. Missa baturra. Parròquia
de Sant Esteve, a les 12 h. Festival de jotes. A càrrec
del grup Santa Cecilia. Teatre Auditori, a les 18.30 h.
Org.: Centro Aragonés de Ripollet.
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5 HORA DEL CONTE. Aventures de la familia
Ratón. Conte amb titelles, a càrrec de Titelles Naip.
Dirigit a infants a partir de 5 anys. Sala infantil de la
Biblioteca, a les 17.40 h. Organitza: Biblioteca.

7 TEATRE. El Misantrop. De Molière. Direcció d’Oriol
Broggi. Teatre Auditori, a les 22 h. Preu: 12 euros.
Organitza: Associació d’Espectadors del Teatre del
Mercat Vell.

2 TROBADA DE GEGANTS. Plantada, cercavila i
ball de gegants. Diferents espais, a partir de les 11
h. Organitza: CRAC.

8 SETMANA GRAN DE LA FESTA DEL PILAR. Chupi-
nazo i Tamborrada. Amb el Grupo de Tambores del
Centro Goya de Barcelona. Carrers de Ripollet, a les 8 h.
Esmorzar. Seu de l’entitat (carrer dels Afores, 3), a les
10.30 h. II Triangular de futbol sala. A les 16 h. Org.:
Centro Aragonés de Ripollet.

TALLERS DIDÀCTICS. “Anem al gra”. Centre
d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata, d’11 a
13 h. Preu: 3 euros. Informació i inscripcions: Centre
Cultural. Organitza: PMCiJ.

EL MÉS PETITS FEM DISSABTE. Els tres germans
destres. A càrrec de Francina. Dirigit a infants fins a
4 anys. Sala de petits lectors de la Biblioteca, a les 12
h. Organitza: Biblioteca.

BALL. Amb música en directe. Pavelló Municipal
d’Esports, a les 23 h. Preu: socis, 3,5 euros; no socis, 5
euros. Org.: Associació d’Amics del Ball.

14 MÚSICA. LOM Piano Trio. Format per Daniel Li-
gorio (piano), Joan Orpella (violí) i José Mor (vio-
loncel). Teatre Auditori, a les 22 h. Preu: 12 euros.
Organitza: Associació d’Espectadors.AE

15 TROBADES AMB L’ART. “L’art Nouveau. El lle-
gat de Siegfried Bing”. CaixaFòrum (Barcelona).
Visita comentada. Cal confirmació prèvia al telèfon
del Centre Cultural. Org.: PMCiJ.

SETMANA GRAN DE LA FESTA DEL PILAR. Final
del campionat de guiñote. Seu de l’entitat, a les 10
h. Aperitiu. Seu de l’entitat, a les 13 h. Concurs de
truites i dolços. Seu de l’entitat, a les 18 h. Sopar i
karaoke. Seu de l’entitat, a les 20.30 h. Org.: Centro
Aragonés de Ripollet.

BALL. Pavelló Municipal d’Esports, a les 23 h. Preu:
socis, 3,5 euros; no socis, 5 euros. Organitza:
Associació d’Amics del Ball.

26 NASCUTS PER LLEGIR. “Cuina per a nens: com
fer que mengin verdures, carn i peix de forma
divertida”. A càrrec de Jesús Querol, tècnic especialista
en hostaleria i premi Millor Jove Cuiner d’Espanya 1998.
Sala infantil de la Biblioteca, a les 18.30 h. Organitza:
Biblioteca.

CONTES PER A ADULTS. Nit de difunts. A càrrec
d’Albert Estengre. Sala d’audiovisuals de la Bibliote-
ca, a les 20.30 h. Org.: Biblioteca.

19 HORA DEL CONTE. Contes de la ciutat. A càrrec
de Yolanda. Sala infantil de la Biblioteca, a les 17.40
h. Org.: Biblioteca.

22 EL MÉS PETITS FEM DISSABTE. La castanyada.
A càrrec de Francina. Sala de petits lectors de la
Biblioteca, a les 12 h. Organitza: Biblioteca.

60è ANIVERSARI DE L’ALLIBERAMENT DELS
CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS. Inauguració
del monument en memòria dels ripolletencs
morts a Mauthausen. Parc del riu Ripoll (jardins de
l’Ajuntament), a les 13 h. Org.: Ajuntament i Comissió
Homenatge a les Víctimes de Mauthausen.

FLAMENC. Flamenco por derecho. Teatre Audi-
tori, a les 19.30 h. Preu: 3 euros. Venda d’entrades:
Peña La Macarena. Org.: Peña AFCR La Macarena.

BALL. Amb música en directe. Pavelló Municipal
d’Esports, a les 23 h. Preu: socis, 3,5 euros; no socis,
5 euros. Organitza: Associació d’Amics del Ball.

1 BALL. Aniversari de l’Associació d’Amics del Ball.
Amb música en directe. Pavelló Municipal d’Esports,
a les 23 h. Preu: socis, 3,5 euros; no socis, 5 euros.
Org.: Associació d’Amics del Ball.

AE

21 60è ANIVERSARI DE L’ALLIBERAMENT DELS
CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS. Conferència.
“Republicans als camps nazis”, a càrrec de David
Serrano Blanquer, director del Centre d’Investigació
de la Literatura Europea de l’Holocaust, amb la
participació de Ramon Martos, historiador local. Teatre
Auditori, a les 20.30 h. Organitza: Ajuntament i
Comissió Homenatge a les Víctimes de Mauthausen.

ROCK’N’VÍDEO. “Tubular Bells III - The Per-
formance Live” (1998). Cafetí del Casal de Joves,
a les 22.30 h. Organitza: Associació Ripollet Rock.

24 NIT DE MÚSICA. Presentació de la temporada. Seu
de l’entitat (carrer de Sant Joan, 2), a les 21 h. Org.:
Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.

6 CLUB DE LECTURA El Quixot, tertúlia literària
especial amb motiu del 4rt Centenari de l’obra.
A càrrec de Jeroni Miguel, catedràtic de llengua i
literatura castellana. Biblioteca, a les 19 h. Organitza:
Biblioteca.

27 CLUB DE LECTURA Tertúlia literària al voltant
de l’obra La Rosa de Alejandria, de Manuel
Vázquez Montalbán. Moderadora, Fanny Arambilet.
Biblioteca, a les 19 h. Org.: Biblioteca.

SETMANA GRAN DE LA FESTA DEL PILAR. Cerca-
vila. Amb el grup La Chundarata del Centro Goya de
Barcelona. Carrers de Ripollet, a les 10.30 h. Concert
de música aragonesa. Amb el grup La Chundarata.
Davant la seu de l’entitat (carrer dels Afores, 3), a les
12.30 h. Campionat de Birlos. Seu de l’entitat, a les
16 h. Campionat de Guiñote. Seu de l’entitat, a les 18
h. Org.: Centro Aragonés de Ripollet.

FESTA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS. Sortida del
penó. Des de la seu de l’entitat (carrer dels Afores,
14) fins a la parròquia, a les 10.30 h. Missa. Parròquia
de Sant Esteve, a les 11 h. Processó. Des de la
parròquia fins a la seu de l’entitat, a les 12 h. Aperitiu.
Davant la seu de l’Agrupació, a les 13 h. Org.:
Agrupació Pessebristes de Ripollet.

INFANTIL. A-2. Espectacle de pallassos, amb Xirri-
quiteula Teatre. Teatre Auditori, a les 18 h. Preu: 3
euros. Organitza: PMCiJ.

9
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29 TROBADES AMB L’ART. “Caravaggio i la pintura
realista europea”. Visita comentada.Cal confirmació
prèvia al telèfon del Centre Cultural. Org.: PMCiJ.

BALL. Amb música en directe. Pavelló Municipal
d’Esports, a les 23 h. Preu: socis, 3,5 euros; no socis,
5 euros. Organitza: Associació d’Amics del Ball.

4 CINEMA. Milion Dolar Baby. De Clint Eastwood.
Sala d’audiovisuals del Centre Cultural, a les 19 h.
Org.: Grup de Dones per la Igualtat.

28 TEATRE. Fins que l’amor ens separi. Amb la Cia
Mite-les. Teatre Auditori, a les 22 h. Preu: 12 euros.
Organitza: Associació d’Espectadors.

AE

SETMANA GRAN DE LA FESTA DEL PILAR. Nit
cultural. Xerrada col·loqui sobre “La jota a la
sarsuela”, recital de poesia i vi d’honor. Seu de l’entitat
(carrer dels Afores, 3), a les 21 h. Organitza: Centro
Aragonés de Ripollet.

11

cu
rs

o
s TALLERS JOVES. Cuina per a solters. Dijous, de 19 a

22 h. Fotografia digital. Dimarts i dijous, de 20.30 a 22

h. Tècniques de relaxació. Dijous, de 20 a 21.30 h.

Ball modern: dance-funky. Dimarts i dijous, de 20 a
21.30 h. Còmic Manga. Dimecres i divendres, de 19 a

20.30 h. Curs de monitors d’educació en el lleure.
Dates a confirmar. Informació i inscripcions: Casal de
Joves, del 3 al 7 d’octubre. Dates dels tallers: d’octubre a

desembre. Organitza: PMCiJ.

20 CINEMA-FÒRUM. Pulp Fiction. De Quentin Taran-
tino. Cafetí del Casal de Joves, a les 20 h. Org.: Zeluloïde.


