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l’Agenda
Tota l’activitat cultural

de la ciutat

A la pàgina 19

Sumari
Suport plenari perquè El Martinet i 
Els Pinetons siguin institut-escoles / 
Pàg. 13

Càlid comiat a l’exalcalde Parralejo   
i a les regidores Martín i Viera /
Pàg. 14

L’Ajuntament fa un monument
als activistes LGTBI /
Pàg. 17

Nova oferta de cursos i tallers
del Centre Cultural /
Pàg. 18
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FESTA 
MAjor
2017

La
prèvia!
A les 19 h
Inici de festa

A les 19.30 h
Lectura de manifest i 
Txupinasso de Festa Major

A les 21 h
Sopar popular
Amb grup de cúmbia 
instrumental 

A les 23 h
Nit de música amb Tupica

A les 00.45 h
Punxa Discos Aresta
Organitza: L’Aresta

Dijous
24 d’agost

A la plaça del Molí

nnnnnnn
La bona música i els protagonistes 
de la festa, a Ripollet Ràdio

Més espais, 
més activitats,
més participació, 
més Festa Major!

Descentralització, identitat i molta participació són 
alguns dels eixos bàsics que la Comissió de Festa 
Major ha treballat durant mesos per aconseguir 
“Un model propi de Festa Major, fet per la gent i 
per a la gent de Ripollet”. 
El resultat és una festa amb 90 activitats, 26 
d’elles noves, millorant i ampliant l’oferta per al 
públic familiar i juvenil i donant cabuda a més 
entitats. Enguany hi ha 25 espais d’activitats, dels 
quals 8 són nous, portant la festa a cada barri de 
la ciutat. Entre les novetats, també destaca el nou 
format de pregó, el protagonisme que s’ha donat al 
Mercat de la Vinya i el nou espai de lectura, infor-
mació i trobada a la plaça de Pere Quart.

#FMripollet17
    Festa Major Ripollet

    culturaripollet

    festamajor.ripollet.cat

Connecta’t a la
Festa Major!

Ripollet Ràdio torna a sortir al carrer per Festa Ma-
jor. Enguany amb nova ubicació, a la plaça de Pere 
Quart. De divendres a diumenge, pel seu estudi mòbil 
passaran molts dels protagonistes de la festa. La graella 
compta amb més d’una desena de programes diferents, 
entre ells alguns de nous com Fem Memòria, Lágri-
mas de Celuloide o Parados Unidos i altres històrics 
com Viaje al Reino del Metal. No faltarà cada tarda el 
magazine Visca la ràdio!, a càrrec de l’equip d’infor-
matius, ni la retransmissió dels Carretons.  
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Un pregó que convida a reflexionar  
Qui coneix millor la situació dels refugi-
ats que aquells que conviuen amb ells 
i narren les seves condicions de vida i 
els horrors de la guerra? Els periodistes 
ripolletencs Carme Colomina (Diari Ara) 
i Nicolás Valle (TV3) han estat convi-
dats pel Patronat Municipal de Cultural 
i la Comissió de Refugiats per tal que 
participin al pregó de Festa Major.      
 
Per segon any consecutiu, el pregó es 
farà el divendres de Festa Major, davant 
del Centre Cultural. La subcomissió 
encarregada del pregó ha preparat un 
acte que no deixarà ningú indiferent. 
Jordi Rodríguez n’és el director artístic. 
També hi participarà Mónica López, 
d’Amics del Teatre, i alumnes de l’Ofi-
cina de Català. La veu en off és de Jordi 
Sans. Durant l’acte sentirem una versió 
per piano de Jesús Acebedo de la cançó 

Corrandes d’exili, sobre la música que 
en Lluís Llach va compondre pel poema 
de Joan Olivé (Pere Quart) que duu el 
mateix nom.     
Què és immigrar? Perquè hi ha gent que 
marxa de casa seva? Busquen una vida 
millor o només viure? I tu? Què t’endu-
ries d’equipatge si t’obliguessin a marxar 
i només et donessin 15 minuts per fer 
la bossa? Aquestes i altres preguntes són 
les que ens faran i segurament ens farem 
durant el pregó de Festa Major. Algu-
nes d’elles no es poden contestar si no 
ho vius, com el Nicolás Valle, que ha 
estat corresponsal a guerres com la de 
Bòsnia, Afganistan, Geòrgia o Líbia. I 
precisament són periodistes com la Car-
me Colomina que, des de ciutats com 
Brussel·les o cimeres d’arreu del món, 
intenten explicar el perquè de tot plegat 
(vegeu entrevista a la plana 12).

Divendres 25
De 17.30 a 24 h, a la pl. Clos, c. Afores i Berguedà
Inici del Mercat de la Vinya
Organitza: PMC

A les 17.30 h, pels carrers de la ciutat
Correbars
Recorregut: parc Rizal (inici),
c. Montcada, Casanova, Calvari, Padró, Montcada, Nou, Salut, Duc 
de Tetuán, Nord, Pizarro, Afores, Palau Ausit, rbla. Pinetons i parc 
Gassó Vargas (final)
Organitza: Associació Musical Kanyapollet

A les 17.30 h, al parc Rizal
Photocall
Organitza: AFOCER

De 18 a 21 h
Taller: Decora la Festa
Activitat a l’Espai del Petit Lector.
Organitza: PMC

A les 18 h, davant del Casal de Joves
Espectacle infantil: “Una paradeta particular”
Amb la Cia. La Bleda Pallassa 
Organitza: PMC

A les 19 h, a la pl. Joan Abad
Circuit d’acrobàcia i marató de ball
Organitza: Club Esportiu Bunkay

A les 19 h, davant del Casal de Joves
Ball de Gitanes
Amb la Colla de Gitanes de Ripollet
Organitza: Colla Gitanes de Ripollet

A les 19.30 h, davant del Centre Cultural
Pregó de Festa Major
A càrrec de Carme Colomina i Nicolás Valle
Direcció artística: Jordi Rodríguez. Amb la participació 
de Mónica López, d’Amics del Teatre. Veu en off:
Jordi Sans. Hi haurà traducció en llenguatge de signes.
Organitza: PMC 
Hi col·labora: Comissió de Refugiats

A les 20 h, al pati del Centre Cultural
“L’Aloja”
Concert de la Cobla Catalana dels Sons Essencials
Organitza: AETMV

A les 20 h, a l’església de Sant Esteve
Repic de campanes 
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

A les 20.45 h, pels carrers de la ciutat
Correfoc Infantil
Amb la Colla Infantil Drac i Diables de Can
Sant Joan (Montcada Bifurcacio) i la Colla Infantil
de Diables de Ripollet
Recorregut: pl. Onze de Setembre (inici), c. Lluna, rbles. Sant Jordi 
i Sant Esteve i pistes de l’ESBAR (final)
Organitza: Diables de Ripollet

nnnnnnn
La Festa estrena vuit nous escenaris
Un dels objectius de la Comissió de la Festa Major és descentralitzar la celebració i 
acostar-la encara més als barris. En total, hi haurà 25 espais d’activitats, dels quals 8 
són nous. Aquest divendres s’estrenen el parc de Rizal i la plaça d’Emma Maleras. El 
parc de Rizal acollirà l’inici del Correbars, estrenant-se com a punt de partida de 
la cercavila. A més, aquella tarda, el parc també acollirà un photocall que organitza 
l’AFOCER. Un altre espai que s’estrena en aquesta Festa és la plaça d’Emma Ma-
leras, al Pont Vell. Divendres acollirà el ball amb l’orquestra Son D4. La plaça d’en 
Clos també es converteix en un dels centres neuràlgics de la Festa, amb dues actu-
acions per a adults. en el marc del Mercat de la Vinya (vegeu pàgina 6). Per últim, 
la plaça del Molí s’estrena com a espai per a concerts i actuacions, amb el Festival 
flamenc de la Peña Flamenca La Macarena. Tradicionalment se celebrava al Teatre 
Auditori, però ja l’any passat es va traslladar al parc del Riu Ripoll. Enguany estrena 
aquesta nova ubicació al centre de la vila.



5 /  Núm. 228 — Agost/Setembre 2017

nnnnnnn
Un quart de segle de rock a Ripollet
Vint-i-cinc anys no se celebren cada dia, però el Ripollet Rock Festival arriba 
enguany a aquest aniversari i ho celebrarà com és habitual, amb molts decibels i en 
bona companyia. Aquest 25è Ripollet Rock Festival estarà encapçalat pels japonesos 
Loudness, tot un referent del heavy metal asiàtic, que han escollit Ripollet per al seu 
únic concert a tot Espanya en aquest 2017. El grup nipó, liderat pel guitarrista Akira 
Takasaki, va fer-se famós a mitjans dels anys 80 amb el seu disc Thunder in the East. A 
Ripollet, repassaran els temes més emblemàtics de la seva carrera. El cartell del festival 
compta amb els alemanys Jaded Heart, els polonesos Crystal Viper, els barcelonins 
Regresión. La representació local de Ripollet anirà a càrrec de la banda de metal 
progressiu Rising Core, que completa el cartell del Ripollet Rock Festival. Sens 
dubte, un cartell de luxe per a “l’esdeveniment més important de la península ibèrica 
i un referent del heavy metal a Catalunya, amb legions de seguidors a diferents punts 
de la geografia europea”, tal i com l’han definit els seus organitzadors de l’Associació 
Ripollet Rock. El Ripollet Rock Festival 2017 tindrà lloc al parc dels Pinetons, a partir 
de les 22 h. L’obertura de les portes es farà a les 21 h. Tota la informació, la trobareu a 
www.ripolletrockfestival.com.  

nnnnnnn
L’Associació Kanyapollet organitza 
per primera vegada el Correbars
L’Associació Kanyapollet s’encarregarà aquest any per primera vegada de l’orga-
nització del Correbars, que se celebrarà divendres, 25 d’agost, a partir de les 17.30 
hores. Aquest any, el Correbars ha canviat el seu recorregut. L’itinerari començarà 
al parc de Rizal, que s’estrena com a punt d’inici, ja que fins ara el tret de sortida 
es donava a la plaça de Pere Quart. El Correbars recorrerà els carrers de Montcada, 
Casanova, Calvari, Padró, Nou, Salut, Duc de Tetuán, Nord, Pizarro, Afores i Palau 
Ausit, la rambla dels Pinetons i acabarà al parc de Gassó Vargas. Cada any, el Corre-
bars reuneix centenars de joves.

A les 22 h, al parc Pinetons
XXV Ripollet Rock Festival 2017
—Loudness (Japó)
—Jaded Heart (Alemanya)
—Crystal Viper (Polònia) 
—Regresion (Barcelona)
—Rising Core (Vallès)
Obertura de portes: 21.30 h 
Organitza: Associació Ripollet Rock

A les 22 h, a la pl. Emma Maleras
Nit de ball
Amb l’orquestra Son D4
Organitza: PMC

A les 22.30 h, a la pl. Clos 
Contes per a adults: Contes picantons
A càrrec de Mònica Torra
Organitza: PMC

A les 22.30 h, a la pl. Molí
Festival flamenc 
—Cante jondo, Miguel de Tena
—Cançó espanyola, Jesús Lucas
—Guitarra: Antonio Cáceres y Dani Blanco
—Teclat: Francisco Muñoz
—Ball: Escuela de Baile José de la Vega
Presenta: Rubén Sánchez
Organitza: Peña Flamenca La Macarena

A les 23.30 h, a la pl. Clos 
Música i ferralla
A càrrec de Sergi Estella
Organitza: PMC
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El patrimoni local,
regat amb bon vi i menjar, 
tallers i actuacions 
L’aposta per la recuperació del passat històric, agrícola i humà 
de la ciutat des d’un vessant lúdic i familiar es diu a Ripollet 
el Mercat de la Vinya. Amb una subcomissió pròpia, aquest 
espai, que enguany estrena escenari a la plaça d’en Clos, 
s’ubica també a part del carrer dels Afores i del Berguedà. 
Començarà divendres, a partir de les 17.30 h i fins a les 24 h. 
Dissabte i diumenge restarà obert d’11 a 24 hores. A banda 
de les parades de productes artesans i de restauració, també 
comptarà  amb tallers, espai de jocs i actuacions. Tot perquè 
grans i petits gaudeixin i trobin pistes que els portin a 
(re)descobrir el Ripollet de fa no tants anys. 

Activitats i actuacions
La nit de divendres els Contes pican-
tons de Mónica Torra inauguraran la 
plaça d’en Clos com a nou espai d’ac-
tivitats de la Festa Major. Es tracta dels 
contes per a adults que tradicionalment 
es feien a la plaça de l’olivera de la 
Biblioteca. En aquesta ocasió, Torra ens 
farà passar una bona estona amb una 
hora de contes, carregada de vocabulari 
eròtic molt català. A les 23.30 h, el rubi-
nenc Sergi Estella oferirà un concert 
“on les cançons tenen una estructura 
única”, plenes “d’humor i improvisa-
cions”. Un format “d’home orquestra” 
on podrem conèixer alguns dels seus 
peculiars instruments, com ara “una 
escombra que és una guitarra elèctrica”. 
Dissabte, 26 d’agost, tant al matí com a 
la tarda l’escola Anselm Clavé es con-
vertirà en la Casa de la Vinya, on es 
podrà veure una mostra de carruatges 
reals, alguns d’ells molt interessants. 

El Gremi d’Hostaleria de la comarca 
col·labora enguany amb una mostra 
gastronòmica i de vins i caves, que es 
podran degustar dissabte i diumenge 
al Mercat de la Vinya. També hi haurà 
tallers i espai de jocs i actuacions. 
I dissabte, a les 23.30 h tens l’oportu-
nitat de cantar la teva cançó preferida 
acompanyat per una banda de músics i 
un cantant professional de suport, amb  
el Karaoke Toca-me-la. Un karaoke 
en directe, amb un repertori de més de 
150 cançons. 
El programa de diumenge, a més de 
les activitats del Mercat de la Vinya 
i la Casa de la Vinya, comptarà amb 
activitats familiars, a les 12 h, a la plaça 
d’en Clos, amb conta-contes, jocs de 
cucanya i l’actuació de Xarop de Ca-
nya. Tancarà el programa del Mercat 
de la Vinya el concert acústic d’Àngel 
Marçal i Dani Campos, a les 23.30 ha 
la plaça d’en Clos.

Dissabte 26
A les 9 h, al Centre Cultural
Taller infantil de fotografia
Adreçat a infants de 8 a 12 anys. Inscripcions al Centre Cultural. 
De 9 a 11 h: Taller teòric
D’11.30 a 13 h: Sortida
Diumenge, de 9 a 13 h: Sortida 
Organitza: AFOCER

A les 9 h, al parc Norbert Fusté
XI Baixada de Carretons
De 9 a 11 h: Inscripció dels participants i exposició de 
carretons
A les 10 h: Botifarrada popular i exposició de clàssics
D’11.30 a 14 h: Exposició de clàssics davant del Centre 
Cultural
D’11.30 a 13 h: Baixada de carretons
A les 13.30 h, a la pl. Pere Quart
—Lliurament de premis i Funky Vermut
Organitza: Comissió de Carretons del CE L’Estel
Hi col·labora: Ripollet Ràdio

A les 10 h, pels carrers de la ciutat
Cercavila de Trabucaires
—Colla convidada: Trabucaires de Gràcia de Sabadell 
Sortidat: pl. Clos
Organitza: Colla Trabucaires de Ripollet

A les 10 h, al parc Pinetons
XXVI Cursa BTT
A les 10 h: Cursa competitiva i popular
A les 11.15 h: Lliurament de medalles
A les 11.30 h: Pedalada familiar
Cal inscripció prèvia per a les curses a www.pame-ripollet.org
Organitza: PAME
Hi col·labora: Club Ciclista Ripollet

A les 10 h, a les pistes de l’ESBAR
Bàsquet al carrer 3x3
Cal inscripció prèvia al Centre Cultural
Organitza: Bàsquet Sant Gabriel i Bàsquet Ripollet

A les 10 h, al parc Oriol Martorell
Activitat física i salut per a famílies i nadons
Es recomana inscripció prèvia. Cal portar una tovallola.
Organitza: Gimnàs Bunkay

A les 10 h, pels carrers de la ciutat
Correaigües + xaranga Diga’ls-hi Inquiets
Sortida: rbla. Sant Jordi, davant l’INEM
Organitza: CE L’Estel

A les 11 h, al parc Oriol Martorell, davant l’escola 
Ginesta
Tobogan gegant d’aigua
Organitza: PMC

D’11 a 20 h , a la pl. Joan Abad
Campionat d’skate i scooter
Organitza: Bullpark13

D’11 a 14 h i de 18 a 21 h, a l’escola Anselm Clavé
Casa de la Vinya i exhibició de carruatges
Organitza: PMC

D’11 a 24 h, a la pl. Clos, c. Afores i Berguedà
Mercat de la Vinya
—Amb tallers, espai de jocs tradicionals i actuacions, 
mostra de vins i caves i mostra gastronòmica
Organitza: PMC 
Hi col·labora: Gremi d’Hostaleria
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L’Aplec del Remei 
amb el so de 
fa 160 anys
Fidelment adaptades les partitures del 
mestre Clavé, allò que va sonar el 30 
de desembre de 1858 al Gran Teatre 
del Liceu ho podrem sentir i gaudir el 
dissabte, 26 d’agost, a la plaça del Molí. 
La Federació de Cors de Clavé ha cedit 
a Ripollet l’honor de l’estrena, prevista a 
Caldes, en el marc de l’Any Clavé 2017 
i del 140 aniversari de la Societat Coral 
“El Vallès”. La posada en escena anirà 
a càrrec de l’Orquestra Simfònica de 
l’Escola de Música de Gràcia-BCN, la 
soprano Marta Carrillo Ribas i el tenor 
Lluís Giménez, ambdós de Ripollet; 
protagonistes juntament amb la soprano 
Carme Miró i el baríton Jaume Casalí. 
El cor serà el de les Veus del Vallès, de 
la Societat Coral “El Vallès”, i tot, sota la 
direcció de Bruno Nájera (pàgina 24).
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Infants i nadons tenen 
el seu espai a la Festa

Si hi ha alguns protagonistes indiscuti-
bles de la Festa Major d’enguany, sens 
dubte, són els més joves, amb un extens 
programa treballat a la subcomissió 
d’Infantil. El parc d’Oriol Martorell i 
l’Espai del Petit Lector són les dues ubi-
cacions que les famílies amb nens petits 
han de tenir com a referent el dissabte, 
26 d’agost. Al parc es farà per primera 
vegada una activitat per a famílies i 
nadons a càrrec del Gimnàs Bunkay. 
També s’instal·larà un tobogan gegant 
i es farà un taller de bombolles durant 

el matí, a càrrec del CE l’Estel, que per 
segon any consecutiu torna a organitzar 
el Correaigües pels carrers de Ripollet. 
A la tarda, s’habilitarà un espai de joc 
per a nadons de 9 mesos a 3 anys i a les 
19 h arribarà La Damàris en concert 
amb la banda!. L’esperada actuació de 
la pedagoga, musicoterapeuta i cantant 
Dàmaris Gelabert, amb les seves can-
çons per gaudir i aprendre. I no deixeu 
de consultar el programa d’activitats a la 
carpa de la Biblioteca, amb Els contes 
d’en Momo, llibres, jocs i micro obert. 

A les 11.30 h, a l’Espai del Petit Lector
El peix irisat, amb Els contes d’en Momo
De 12 a 13 h, a l’Espai del Petit Lector
Micro obert de contacontes
Organitza: PMC

A les 12 h, al parc Oriol Martorell, davant l’escola 
Ginesta
Taller de bombolles
Organitza: CE L’Estel

A les 12 h, al Centre Cultural
Inauguració de l’exposició: “Una llarga història de 140 
anys de la Societat Coral “El Vallès” de Ripollet”
Organitza: Societat Coral “El Vallès”

A les 17 h, al Kftí
Taller d’iniciació de guitarra i baix
Cal inscripció prèvia al Centre Cultural
Organitza: Associació Musical Kanyapollet

A les 18 h, a les pistes de l’ESBAR
Tarda de ball
Exhibició i classe oberta de zumba dance i de balls de saló
Organitza: Gimnàs Duo Fitness i Associació 3 Pasos

A les 18 h, a la pl. Molí
Tarda de castells: castellers de Sabadell i Berga
Organitza: PMC

De 18 a 21 h, a l’Espai del Petit Lector
Jocs i lletres
Organitza: PMC

A les 18 h, al parc Oriol Martorell
Espai nadons: jocs per a infants de 9 mesos a 3 anys
Organitza: PMC

A les 19 h, al parc Oriol Martorell
Concert infantil, amb Dàmaris Gelabert
Organitza: PMC

A les 20.45 h, a la pl. Molí
Versots dels Diables de Ripollet + Cercavila infernal
Organitza: Diables de Ripollet

A les 22.30 h, al parc Pinetons
Castell de focs artificials
Organitza: PMC

A les 23 h, al parc Pinetons 
A ballar fins la matinada: Dj’s i concerts
De 23 a 24 h i de 3 a 5 h: Dj
De 24 a 1.30 h: Tribute Amy Whinehouse
D’1.30 a 3 h: Balkumbia
Organitza: PMC

A les 23 h, a la pl. Molí
L’Aplec del Remei
Amb la Federació dels Cors de Clavé i la Societat
Coral “El Vallès”
Organitza: PMC

A les 23.30 h, a la pl. Clos 
Karaoke ToKaMeLa
Organitza: PMC

A les 24 h, a la pl. Joan Abad 
Nit de ball, amb l’Orquestra Choffers
Organitza: PMC
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Cançons de sempre en les veus 
joves del grup coral In Crescendo 
Les veus d’In Crescendo es podran escoltar a partir de les 22 h a la plaça del Molí. 
La formació integrada per 13 joves es va donar a conèixer arreu de Catalunya en 
guanyar la segona edició del programa ‘Oh happy day’ de TV3, el 2014. A Ripo-
llet oferiran cançons de tota mena, alguns 100% a cappella i altres acompanyades 
d’instruments en directe amb un únic repte: versionar temes molt coneguts com hits 
de cinema, alguna cançó de bressol, jingles publicitaris i melodies televisives, un vals 
clàssic (El Trencanous de Tchaikovsky); un medley de jocs i cançons populars i, fins 
i tot, temes originals del grup.

nnnnnnn
Les lletres reivindicatives de Zoo, 
al Festival de Grups Locals
Els valencians Zoo seran el grup estrella del Festival de Grups Locals que tindrà 
lloc a partir de les nou del vespre al parc dels Pinetons. Des de Kanyapollet apunten 
que aquesta formació entre el rap, la música electrònica i la instrumental, “unit a un 
missatge reivindicatiu de les seves lletres en valencià, no ha estat un impediment per 
recórrer tot l’Estat espanyol i omplir els seus concerts amb milers de persones”.
Abans, però, tocarà el grup italià Inarrestabili “per donar-li un toc més internacional 
a l’esdeveniment”. Tot i ser de l’illa de Sardenya, no són desconeguts per als ripo-
lletencs, ja que durant una etapa de la vida van viure a Ripollet, amb cinc discos a 
l’esquena i compartint escenari amb bandes com Banda Bassotti, Lendakaris Muertos 
o Talc. Fan un punk-rock animat, cantat en Italià i algunes versions en castellà o an-
glès. També hi actuarà el grup local Infate, “amb un estil que es decanta entre el rock, 
el pop i el punk alternatiu, amb lletres en anglès” i un estil que “pot recordar-nos una 
mica als Red Hot Chilli Peppers”. Una altra actuació local serà la del DJ Gamerox 
Selektor, el qual tancarà la nit i “punxarà els temes més animats perquè el públic no 
pari de ballar”.

Diumenge 27
A les 9 h, al pavelló d’esports Joan Creus (sortida)
XXXIX Cursa Popular de Festa Major 
Inscripcions a pame-ripollet.org
Organitza: PAME
Hi col·labora: RUA

De 9 a 13 h, al Poliesportiu Municipal
Campionat de Tennis Ripollet 
A les 9 h: 3r i 4t classificats
A les 11 h: Finals de dobles, masculina i femenina
A les 13 h: Lliurament de premis
Organitza: Club Tennis Ripollet

A les 10 h, davant del Centre Cultural (inscripcions)
IX Marató Fotogràfica Festa Major de Ripollet
Lliurament de treballs fins a l’11 de setembre. Més informació: 
acciofotografica@gmail.com
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

De 10 a 14 h, a l’Espai del Petit Lector
Taller de punts de llibres: gegants, capgrossos
i altres bèsties populars
Organitza: PMC

A les 10 h, davant del Centre Cultural
XIII Trobada de Col·leccionistes de Plaques de Cava
Organitza: Associació Gastronòmica “El Setrill” 
Hi col·labora: Associació de Col·leccionistes de Plaques
de Cava de Bagà 

A les 10 h, a les pistes de l’ESBAR 
XVII Mostra de Bestiari Festiu i Popular
A les 11.30 h, des de les pistes de l’ESBAR fins al parc dels 
Mestres, i tornada: Cercavila
A les 12.45 h, a la plaça Joan Abad: Ball de lluïment
Organitza: Diables de Ripollet

De 10 a 14 h, al CIP Molí d’en Rata
Jornada de portes obertes 
A les 11 h: Visita teatralitzada al Molí d’en Rata
A les 12 h: Inauguració de les exposicions “Coincidències 
insòlites” i “Maquetistes de Ripollet”
Organitza: PMC

A les 10 h, al parc Riu Ripoll
Festa Sam Viu
Organitza: Sam Viu

A les 10.45 h, a l’església de Sant Esteve
Repic de campanes
Organitza: Parròquia de Sant Esteve 
A les 11 h: Missa solemne

A les 11 h, al parc Norbert Fusté
Refresca’t en família
Organitza: Associació 3 Passos

D’11 a 14 h i de 18 a 21 h, a l’escola Anselm Clavé
Casa de la Vinya i exhibició de carruatges
Organitza: PMC

A les 11.15 h, a la rbla. Sant Jordi i c. Sarrià de Ter
Plantada de gegants 
12.15 h, a la rbla. de Sant Jordi: Cercavila de gegants amb
els seus amics del mar 
13.15 h, a la pl. Pere Quart: Ball de gegants 
Participen: Colla de Gegants i Grallers de Ripollet
Organitza: CRAC
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El holi o festival dels colors és una tradició religiosa de l’Índia que es realitza 
habitualment a l’inici de la primavera. La festa s’ha popularitzat arreu d’Eu-
ropa i d’Amèrica amb un significat cultural: cada individu es pot alliberar 
dels errors del passat, oblidar i perdonar. A Ripollet s’han realitzat ja diversos 
festivals holi, i el del 27 d’agost serà el segon d’una Festa Major. Aquest cop, 
a diferència del de l’any passat, serà diürn. Tindrà lloc a les set de la tarda al 
parc de Norbert Fusté i l’organitzarà l’Associació Anaath, una nova entitat 
ripolletenca constituïda a principis d’aquest any per una sèrie de persones 
aficionades als balls indis de Bollywood. L’entitat ja ha participat en activi-
tats diverses com el Dia Internacional de la Dansa o la diada de Sant Jordi, 
i ara prenen part a la Festa Major amb aquest holi on realitzaran diverses 
coreografies. La seva presidenta, Carmina Malet, explica que en l’esdeve-
niment hi haurà “alguna altra sorpresa” i que “serà molt potent”, per la qual 
cosa “espero que vingui molta gent”. Els pols de colors per participar en 
el holi es podran adquirir en una caseta habilitada expressament que estarà 
situada a prop del pavelló Joan Creus. Els preus de les bosses seran de dos 
euros la individual i de sis euros el pac de deu bosses.

Explosió de colors
al parc de Norbert Fusté

nnnnnnn
Exposicions al CIP
Al Centre d’Interpretació del Patrimoni (CIP) Molí 
d’en Rata s’inauguraran dues exposicions. El collaret 
viatger, dins del programa Coincidències insòlites 
que organitza Diputació en col·laboració amb el 
Museu d’Història de Cerdanyola, el Museu de les 
Mines de Gavà i el Museu d’Història de Sabadell.  
Per primera vegada des de la seva localització, hi 
haurà exposat a Ripollet el collaret de variscita que 
es va localitzar a la bòbila Padró en terres de Can 
Tiana. És una peça molt singular dins del món de
l’arqueologia prehistòrica europea. L’altra mostra 
serà Maquetistes de Ripollet. A través de les maquetes 
elaborades per diversos ripolletencs jubilats es realit-
zarà un recorregut per alguns aspectes del patrimoni 
cultural de Ripollet:  maquetes d’edificis històrics, 
de carros i de vaixells. Es tracta de  Josep Gabarro, 
Josep Martínez, Pere Navinès, Modest Serra i Jordi 
Voltà, tots d’entre 70 i 85 anys.

De 12 a 24 h, a la pl. Clos, c. Afores i Berguedà
Mercat de la Vinya
Amb tallers, espai de jocs tradicionals i actuacions, mostra 
de vins i caves i mostra gastronòmica
Organitza: PMC 
Hi col·labora: Gremi d’Hostaleria

A les 12 h, a la pl. Clos
Activitats familiars dins el Mercat de la Vinya
Música amb Xarop de Canya, contacontes i jocs de cucanya
Organitza: PMC

A les 13.30 h, al parc Gassó Vargas
Vermut musical i paella popular
A càrrec de Leyla (pop rock — Barcelona)
Preu: 5 euros. Venda de tiquets al xiringo del COP
Organitza: Associació Cultural El Local

A les 17 h, davant del Centre Cultural 
VII Torneig de Partides Ràpides d’Escacs
Festa Major Vila de Ripollet 
Inscripcions a escacsripollet@gmail.com i el mateix dia fins a les 
16.45 h
A les 20 h: Cloenda i lliurament de premis
Organitza: Club d’Escacs Ripollet

A les 18 h, al Camp de Futbol Municipal
Trofeu Ajuntament de Ripollet
CF Ripollet–Sant Cugat F.C.
Organitza: Club Futbol Ripollet
Hi col·labora: PAME
 
A les 18 h, pels carrers de la ciutat
Cercavila infantil de colors
Sortida: Centre Cultural
Organitza: Rhythm’n’Moyo

A les 19 h, al parc Norbert Fusté
Festa Holidolly i Bollywood
Organitza: Associació Anaath

A les 20 h, a la pl. Joan Abad 
Concert de Festa Major amb l’Orquestra Cimarrón
Organitza: PMC

A les 21 h, al brollador del parc Pinetons
Festival de grups locals
—Zoo (València)
—Inarrestabili (Itàlia)
—InFate (Ripollet)
—Dj Gamerox Selektor (Ripollet)
Organitza: Associació Musical Kanyapollet

A les 22 h, a la pl. Molí
Nit de pop: Increscendo
Organitza: PMC

A les 22 h, a la rbla. Sant Jordi (Can Mas)
Espectacle d’animació: Les aventures del Pirata
Cara Pera, amb les Pallasses de Pequemón
Màgia, amb David el Mago
Organitza: PMC

A les 23.30 h, pl. Clos
Concert acústic: Àngel Marçal i Dani Campos
Organitza: PMC

A les 24 h, a la pl. Joan Abad 
Gran Nit de Ball, amb l’orquestra Cimarrón
Organitza: PMC
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‘Escape room’ de misteri i terror
A les sis de la tarda, el Casal de Joves acollirà una de les activitats lúdiques més de 
moda actualment: un ‘escape room’. Organitzat per Descargolats Teatre, estarà am-
bientat en “una temàtica que ronda el misteri i el terror”, segons han explicat des de 
l’entitat. “En un inici anava a ser una gimcana pel poble, però donades certes compli-
cacions logístiques i a la bona fama que tenen els ‘escape room’ ens vam decantar fi-
nalment per fer-ne un”. En concret, els participants hauran d’esbrinar què li ha passat 
a una nena que ha desaparegut en circumstàncies estranyes. “Fent un recorregut per 
la història negra de Ripollet i les seves llegendes urbanes, els participants es posaran a 
la pell dels detectius que investiguen el cas, mentre aniran fent-se pas per tot tipus de 
personatges i situacions esgarrifoses, a la vegada que descobreixen els secrets amagats 
de Ripollet”. Des de Descargolats Teatre apunten també que “ens sembla interessant 
que el públic que assisteixi al ‘roomscape’ hagi de ficar-se en el paper d’investigador, 
com si es tractés d’un joc de rol. Pensem que pot ser una bona manera d’apropar el 
món del teatre al jovent de Ripollet”.

nnnnnnn
Els més veterans de la Festa Major 
comptaran amb el seu propi Confeti
Per primer cop, les persones que durant molts anys han viscut intensament la Festa 
Major tindran el seu propi Confeti per acomiadar els quatre dies de gresca. Serà a 
partir de les 22.30 h a la confluència entre la rambla de Sant Jordi i el carrer de Sarrià 
de Ter i estarà amenitzada per l’orquestra Krater. El jovent, però, seguirà tenint el 
Confeti de sempre, al brollador del parc dels Pinetons a la mitjanit, amb l’Orques-
tra de Mitjanit i l’actuació de DJ fins ben entrada la matinada. Cal recordar que els 
menors de 16 anys hauran d’anar acompanyat de pare, mare o tutor legal.

Dilluns 28
A les 10 h, a les pistes de l’ESBAR
Gimcana de Tennis Taula
Organitza: Club Tennis Taula Ripollet

A les 10 h, a la pl. Pere Quart
“Piedras imaginarias”
Taller de pintura adreçat a infants
Organitza: Parados Unidos Ripollet-Cerdanyola

De 10.30 a 13 h, al CIP Molí d’en Rata
Portes obertes al CIP i al Molí d’en Rata 
A les 11 h: Visita guiada al Molí d’en Rata

A les 11 h, a l’Arxiu Municipal
Ruta: “Refugiats de l’any 1936 a Ripollet”
Una proposta per conèixer la realitat dels refugiats de la 
Guerra Civil que van arribar a Ripollet.
Organitza: Col·lectiu Antifeixista Mai Més!

A les 12 h, a la pl. Pere Quart
Espectacle infantil, amb Jaume Ibars
Organitza: PMC

A les 13 h, al Pavelló Joan Creus
Aperitiu per a la gent gran 
Cal recollir la invitació al Casal d’Avis
Organitza: Casal d’Avis de Ripollet 

A les 17.30 h, a la pl. Pere Quart
Taller de maquillatge infantil 
Organitza: Amics del Teatre

A les 17.30 h, a la pl. Pere Quart
Pinta la Festa Major amb guix
Hi col·laboren: Amics del Teatre i Plataforma AMPA Ripollet

A les 18 h, al Casal de Joves 
Scape Room
Organitza: Descargolats Teatre

A les 18 h, al Casal d’Avis 
Ball per a la gent gran, amb Sergio Blanco
Organitza: Casal d’Avis

A les 18 h, al c. Sol
Ballada de sardanes
Amb la Cobla Punt.cat
Organitza: PMC
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Ruta a peu sobre
els escenaris 
dels refugiats
de la Guerra Civil

El Col·lectiu Mai Més! organitzarà, a 
partir de les 11 h, una ruta a peu per 
Ripollet per descobrir els principals 
indrets del municipi escenaris de 
l’arribada de les persones refugiades 
durant la Guerra Civil i el feixisme. 
La ruta, apta per a tots els públics, 
es complementarà amb materials 
impresos que ajuden a entendre 
aquest moment sovint silenciat. 

En aquest sentit, i gràcies a la biblio-
grafia existent, es poden destacar unes 
llibretes escolars de Ripollet dels anys 
de la Guerra Civil, on són els mateixos 
alumnes qui expliquen, per exemple, les 
conseqüències dels bombardejos (foto 
dreta). L’Arxiu Municipal, a través de les 
actes dels plens municipals, també és una 
font per conèixer i entendre els refugiats 
de guerra a Ripollet.
A mesura que avançava el front de 
guerra i, especialment, a partir dels bom-
bardejos feixistes sobre població civil, el 
desplaçament forçós de persones va anar 
en augment. Ripollet, pel fet de ser zona 
de rereguarda, perquè el cop militar 
feixista no va triomfar, va acollir molts 
veïns i veïnes de Barcelona, per la seva 
proximitat i el fet de disposar d’una línia 
ferroviària que les connectava, també de 
l’Aragó, el País Basc i Andalusia, on es 

va partir una dura repressió per part dels 
militars franquistes.
L’Ajuntament de Ripollet de la Repúbli-
ca va crear el Comitè d’Assistència Social 
als refugiats de guerra. S’encarregava 
de gestionar l’arribada de les persones 
refugiades, de buscar llocs on dormir i 
subministrar aliments, entre altres. Tot i 
les penúries en temps de guerra i el con-
text agrari de subsistència de Ripollet, la 
implicació dels moviments obrers i de la 
pagesia també va ser important. La col-
lectivitat agrària de Cerdanyola-Ripollet, 
nascuda de la revolució social, també es 
va encarregar d’allotjar i proveir d’ali-
ments als refugiats.
La Ruta també explicarà l’arribada a 
Ripollet dels soldats republicans en reti-
rada i l’exili cap a la frontera dels veïns 
i veïnes que van haver de fugir amb 
l’ocupació franquista de Ripollet.

A les 18.30 h, a la pl. Molí
Exhibició de ball linedance i country 
Organitza: Associació Ripollet Country Line Dance

A les 20 h, al parc Norbert Fusté
Festa jove de l’escuma
Organitza: PMC

A la 20 h, a la pl. Joan Abad
Cantada d’havaneres i degustació de rom cremat
Amb el grup Mar i Vent
Organitza: PMC
Col·labora: Associació Gastronòmica “El Setrill”

A les 22.30 h, a la rbla. Sant Jordi
amb c. Sarrià de Ter
Confetti per a veterans, amb l’Orquestra Kràter
Organitza: PMC

A les 24 h, al parc Pinetons
Ball de Confetti, amb l’Orquestra de Mitjanit
+ DJ Raúl Gordillo
Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats de 
pare/mare o responsable legal. És prohibida la venda 
d’alcohol a menors de 18 anys. L’accés al recinte es farà 
prèvia comprovació de l’edat amb document acreditatiu
Organitza: PMC
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Els periodistes ripolletencs Nicolás 
Valle i Carme Colomina seran els en-
carregats de llegir el pregó de la Festa 
Major d’aquest any. Serà un altre cop a 
la rambla de Sant Jordi però en un nou 
format molt més teatral i espectacular 
que tots dos ja esperen amb moltes 
ganes.

Què significa que hagin pensat en vos-
altres per fer el pregó?
N.V. Una barreja de sentiments. Em sen-
to aclaparat per la responsabilitat i per 
una mena de por escènica, la d’haver de 
parlar davant de tantes persones moltes 
de les quals conec. Faig conferències, 
dono classes, faig directes de televisió... 
però un pregó és un llenguatge és dife-
rent i les circumstàncies també ho són. 
A més, estic acostumat a parlar de coses 
transcendentals i no puc oblidar que es 
tracta de la Festa Major. He de canviar 
de registre. Al marge d’això, i ho repe-
tiré mil cops, és un orgull. He d’agrair 
l’Ajuntament que hagi pensat en mi. Es-
pero ser digne d’aquesta confiança.
C.C. Il·lusionada. És una responsabilitat 
i pensar-hi fa una mica de vertigen per-
què és el meu poble i això és molt més 
personal que fer una crònica. Però com-
partir-ho amb el Nicolás va ser el que 
em va acabar de decidir.

Ja sabeu què direu?
N.V. Sé de què parlaré, però encara no 
tinc clar com ho farem. El que sí que puc 
avançar és que hi haurà coses especials al 

Els periodistes Nicolás Valle i Carme 
Colomina, pregoners de la Festa Major

voltant del pregó. Vull mantenir el “sus-
pens”.
C.C. Crec que tots dos tenim prou clar 
el que voldríem dir i estem capficats en 
el com. El pregó és un missatge als ripo-
lletencs, és el moment d’arrencada de la 
Festa Major. Voldria parlar de la meva 
experiència de Ripollet, de com és viu-
re aquí i viure fora, de com canvien els 
pobles i les persones, de com ens trans-
formen els viatges i els nous veïns. Hem 
vist canviar el poble, canviar el món i 
com hem canviat nosaltres! Perquè amb 
el Nico ens coneixem fa més de vint 
anys. 

Viureu la Festa Major en primera per-
sona, oi?
N.V. I tant... i aquesta vegada de manera 
especial. Quan era petit era el meu mi-
llor moment de l’any. I aquests dies he 
recuperat aquella vella il·lusió.
C.C. Sí, sempre ho he intentat fer, i ara 
són els meus fills els qui ja l’esperen tam-
bé. 

Vosaltres que, per les vostres feines, 
viatgeu sovint, “veneu” Ripollet? És un 
municipi ben vist i conegut arreu?
N.V. Venc Ripollet, venc el meu barri, 
Can Mas, venc la meva gent. Però no és 
fàcil: molt poques persones coneixen Ri-
pollet tret del nom, esmentat cada matí 
pel Servei Català del Trànsit. Fins i tot, 
no el saben situar ben bé. Sobre Ripollet, 
hi ha tota una sèrie de tòpics que fa dè-
cades que intento desmuntar. De vega-

des  me’n surto i de vegades, no.
C.C. No sé si venc Ripollet però sí que 
sóc de Ripollet.

Si ho poguéssiu fer, què millorarieu de 
Ripollet?
N.V. Crec que s’han de millorar moltes 
coses. Necessita un pla urbanístic més 
modern per superar la filosofia del “de-
sarrollo” dels 60, que encara ens pesa 
massa. L’objectiu hauria de ser cohesio-
nar el nostre petit territori i eliminar les 
fronteres de barri, segons el meu parer, 
massa marcades. També crec que s’ha 
d’intentar més pressió institucional per 
millorar el transport. Estem a les portes 
de Barcelona i encara no estem en la 
xarxa de Rodalies. El metro ja ha arribat 
a Montcada per Can Cuiàs. Ja no estem 
tan lluny. 
C.C. Aquesta és la pregunta impossible! 
Jo ja no visc a Ripollet així que em perdo 
el seu dia a dia. Però sempre havia pensat 
que una de les millors coses que tenia el 
poble era l’associacionisme, tantes asso-
ciacions en tants pocs quilòmetres qua-
drats, tanta gent amb ganes de fer coses. 
Aquesta és la part positiva. La negativa 
probablement són els molts problemes 
compartits que tenim en aquests mo-
ments: d’habitatge, de civisme, de cohe-
sió, de més suport a l’escola pública. Se-
gur que cadascú té la seva pròpia llista a 
partir de les seves experiències personals.

Ernest Prunera
Intus
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LA CASA 
GrAN
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Es fa pública la llista de les 137 
víctimes del franquisme a Ripollet
L’Arxiu Nacional de Catalunya ha 
publicat la relació de persones a les quals 
es va instruir un procediment judicial 
militar durant la Dictadura de Franco, en 
compliment de la Llei 11/2017, del 4 de 
juliol, de reparació jurídica de víctimes 
del franquisme, aprovada el 29 de juny 
pel Parlament de Catalunya.
La llista presenta les víctimes ordenades 
alfabèticament: 66.590 són persones 
físiques i 15 són persones jurídiques. 
D’aquesta relació, la Regidoria de Pa-
trimoni i Memòria Històrica ha extret 
els veïns nascuts i/o residents a Ripollet 
per fer-ne una llista pròpia, fàcilment 
consultable i “per fer un exercici de 
reparació moral cap al veïnat de Ripollet 
que va patir la Dictadura de Franco”, 
segons la Regidoria. Hi figuren un total 
de 137 persones nascudes i/o residents a 
Ripollet, amb el detall dels procediments 
instruïts, sentències, penes, etc. Està pen-
jada a la web municipal ripollet.cat.
La Dictadura va considerar enemigues 
les persones que, per raó de la seva 
afiliació política, sindical, associativa, per 
les seves idees o creences o per les seves 
opcions vitals, no eren afins al règim. La 
repressió va ser sistemàtica i transversal, 
i va afectar homes i dones de totes les 
edats, orígens, condició social i profes-
sions.

nnnnnnn
Suport als projectes d’institut-
escola del Martinet i Els Pinetons
El Ple del 20 de juliol va aprovar una moció a favor que El Martinet i Els 
Pinetons siguin incorporats a la planificació educativa de la Generalitat 
com a institut-escola, com a solució a la massificació de secundària i la 
denegació del 4t institut. La iniciativa havia sorgit de les mateixes escoles, 
que l’han consensuat i compartit amb la resta de la comunitat educativa. 
Van estar a favor totes les forces, menys el PP, que s’hi va abstenir. Dese-
nes de famílies van acudir al Ple per mostrar el seu suport a la moció.
D’altra banda, no va prosperar la moció del PP perquè l’Ajuntament no 
doni facilitats al referèndum de l’1-O i, en canvi, sí la de la regidora no 
adscrita, Mònica Laborda, perquè la futura llei de gestió de l’assistència 
sanitària no perjudiqui les ONG. Van votar a favor PSC i Decidim, en 
contra PDECAT i ERC i s’hi van abstenir PP i C’s.
A la sessió també van prendre possessió els tres nous regidors del PSC: 
Toni Francolí, José Luis Suárez i Mari Carmen Gutiérrez, en substitució 
de Juan Parralejo, Rosa Martín i Mar Viera, els quals van renunciar a les 
seves actes al Ple Extraordinari celebrat el 6 de juliol (vegeu pàgina següent).
Seguidament, es va aprovar per unanimitat la licitació del contracte del 
servei d’atenció domiciliària per un import de 3.304.087,68 euros, per dos 
anys, per fer front a l’atenció personal, auxiliar de la llar, àpat a domicili i 
podologia. Segons la regidora Reyes Muñoz, el nou contracte permetrà 
fer millores al servei i a la situació de les treballadores familiars.
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S’aprova la creació de l’empresa municipal que 
gestionarà els serveis que es vagin municipalitzant

El  consistori va oferir el 6 de juliol un 
càlid comiat a l’exalcalde Juan Parra-
lejo i a les regidores socialistes Rosa 
Martín i Mar Viera en un Ple Extraor-
dinari, on van rebre, emocionats, el 
reconeixement de tots els regidors i 
partits i el suport d’amics, familiars i 
personalitats vinculades als tres mem-
bres del grup municipal del PSC, que 
van omplir el plenari de gom a gom. 
Els regidors sortints fan “un pas al 
costat” per donar pas al relleu de cara 
a les eleccions de 2019. L’acte també 
va comptar amb la destacada assistèn-
cia del primer secretari del PSC, Miquel 
Iceta; alts càrrecs i històrics socialis-
tes, el president del Consell Comarcal, 
Ignasi Giménez i diversos alcaldes i 
alcaldesses i membres de la Federació 
Catalana de Municipis, entre altres.

En els seus parlaments, Mar Viera va 
agrair a Parralejo el seu suport per ser 
regidora i va fer extensius els agra-
ïments als seus companys de partit, 
membres de l’oposició, a la comuni-
tat educativa i  a la seva família. Rosa 
Martín va definir el sentiment d’aquell 
moment d’orgull per la feina feta, 

“apassionant” durant més de 20 anys i 
que marxava amb la sensació “d’haver 
contribuït a la millora de la vida dels 
veïns i veïnes de Ripollet”. També 
va fer agraïments als treballadors de 
l’Ajuntament, regidors, entitats del mu-
nicipi i als seus companys de partit. Per 
la seva banda, Parralejo va fer un extens 
balanç del seu mandat, que va qualificar 
de “positiu”, tot i que també va reco-
nèixer que “hi ha coses que es podrien 
haver fet d’una altra manera”, però va  

qüències que se’n derivin. Per últim, PP i 
C’s hi van votar en contra.
Per altra banda, el Ple va aprovar, per 
unanimitat, un projecte per millorar els 
Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) 
en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Montcada. Preveu experiències de co-
operació empresarial, l’actualització del 
cens d’empreses i l’estudi de la millora de 
la senyalització dels polígons. L’aportació 
de Ripollet serà de gairebé 8.000 euros. El 
projecte va rebre el vot favorable de tots 
els grups municipals, excepte el PDE-
CAT, que no es va pronunciar perquè el 
seu regidor va excusar la seva assistència.
També va tenir llum verda el nou Regla-
ment Intern de la Policia Local. Després 
d’uns mesos d’exposició pública, només 

El Ple del 29 de juny va aprovar inicial-
ment la constitució d’una entitat mercan-
til pública, que suposa el primer pas cap a 
la municipalització d’alguns serveis actu-
alment externalitzats. L’empresa, que serà 
100% de titularitat de l’Ajuntament, assu-
mirà, per començar, la neteja dels edificis 
i equipaments públics, amb la subrogació 
dels empleats actuals. En el futur, l’ob-
jectiu és assumir la gestió directa de més 
activitats i serveis. D’aquesta manera, l’es-
talvi augmentaria i es podria reinvertir en 
la millora dels serveis prestats i les condi-
cions laborals. L’acord es va aprovar amb 
els vots favorables de Decidim, ERC-JxR 
i de la regidora no adscrita. El PSC s’hi va 
abstenir al·legant que no hi està en contra, 
però que ha d’estudiar totes les conse-

nnnnnnn
Càlid comiat a l’exalcalde Juan Parralejo
i a les regidores socialistes Rosa Martín i Mar Viera 

s’han rebut al·legacions del Sindicat de 
Policies de Catalunya, que van ser desesti-
mades. Tots els grups van votar a favor,  
mentre que el PSC s’hi va abstenir.
Cal destacar també la inversió de 160.702 
euros per a la instal·lació de dos nous 
semàfors al carrer Padró, fer millores a 
parades d’autobús i adquirir un vehicle 
i un camió cisterna per a la brigada de 
jardineria. Es va aprovar amb els vots de 
Decidim i la regidora no adscrita, Mònica 
Laborda i l’abstenció d’ERC-JpR, PP, 
Ciutadans i PSC.
Finalment, es va aprovar la moció de la 
regidora no adscrita d’informar del béns 
immatriculats per l’Església i que paguin 
IBI. Van donar-li suport Decidim, PSC i 
ERC. Va abstenir-se C’s i en contra el PP.

remarcar que havia deixat l’Ajuntament 
sanejat econòmicament.

Cordialitat i respecte
Els portaveus dels diferents partits van 
destacar el bon tracte amb els home-
natjats. L’alcalde, José M. Osuna, va 
senyalar la cordialitat, “tot i la disparitat 
de criteris” i els va agrair la dedicació 
“que no és fàcil per la limitació de re-
cursos, que sovint suposa frustració per 
no poder arribar on un voldria”.
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PuNT
I APArT

La regidora va explicar que Ripollet 
encara arrossega la crisi, per això van 
apostar per una vinculació més profunda 
amb el Patronat Municipal d’Ocupació 
(PMO). “Ens trobem en una situació de 
precarietat laboral i, a més, amb un atur 
de molta durada; per tant, el motor que 
suposa aquesta col·laboració estreta en-
tre Serveis Socials i el Patronat d’Ocu-
pació era imprescindible per començar 
a caminar”, va indicar la regidora Reyes 
Muñoz. Es van destinar 150.000 euros 
per a plans d’ocupació. “Les persones 
dels plans d’ocupació possiblement no 
tenien cap problema de tipus social, però 
econòmicament depenien totalment de 
l’administració”, va indicar Muñoz. 

Desplegament total 
de la Llei de Dependència
Per altra banda, s’ha augmentat la par-
tida pressupostària de la Llei de Depen-
dència, en 150.000 euros més. D’aquesta 
manera, s’ha pogut desplegar totalment, 
i s’atén ja a les persones dependents de 
grau 1. Fins ara, s’atenia les persones de 
graus 3 i 2, és a dir les persones amb més 
dependència. Montse Llorenç, cap de 
Serveis Socials, va assenyalar que això 
ha provocat que hagi augmentat “la 
demanda a Serveis Socials, sobretot en 

atenció domiciliària”. La previsió és que 
la demanda continuï augmentant l’any 
vinent, però la regidora Reyes Muñoz 
és contundent en afirmar que la Llei de 
Dependència “és un dret, i continuarem 
treballant per retirar el copagament”. En 
aquest sentit, la regidora va avançar que 
per al 2018 està previst que s’augmenti la 
partida pressupostària de Serveis Socials.

Més ajudes econòmiques 
per a l’habitatge
L’habitatge és un altre dels aspectes en 
el qual ha posat major èmfasi la regi-
doria de Serveis Socials durant el 2016. 
En principi, el departament tenia pre-
vist destinar l’any passat 30.000 euros en 
ajudes econòmiques per a l’habitatge. 
Finalment, però, aquesta partida va ser 
de 72.700 euros en ajudes per urgència 
habitacional, és a dir “en casos d’emer-
gència com ara deutes o ajuts de lloguer, 
i dels quals se’n van beneficiar 76 famíli-
es”, ha puntualitzat Montse Llorenç. 
Reyes Muñoz va destacar que a Ripo-
llet no s’estan produint desnonaments, 
perquè “s’estan aturant, gràcies a la feina 
conjunta i coordinada entre l’equip de 
Serveis Socials i la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH)”. Respecte a les 
polítiques contra la pobresa energètica, 
l’Ajuntament ha destinat 83.800 euros, 
amb els quals s’han beneficiat 176 famí-
lies. Aquests diners estan finançats per 
l’Àrea Metropolitana (AMB) i la Gene-
ralitat. “El més important és que no s’ha 
produït cap tall en el subministrament 
de serveis bàsics”, ha assenyalat Muñoz.

Serveis Socials fa una aposta 
pel treball grupal i comunitari

A final de curs, toca fer balanç. La Re-
gidoria de Serveis Socials va presentar 
a principis de juliol, la Memòria sobre 
les actuacions que s’han dut a terme 
durant el passat 2016. Reyes Muñoz, 
regidora de Serveis Socials, i Montse 
Llorenç, cap del departament, van ex-
plicar que s’han tirat endavant quatre 
eixos bàsics: una major vinculació amb 
el Patronat d’Ocupació, el desplega-
ment complert de la Llei de Dependèn-
cia, l’increment d’ajudes econòmiques 
per a l’habitatge i una aposta clara pel 
treball comunitari.

Aposta pel treball comunitari
Per últim, des de l’any passat, la regido-
ria ha fet una aposta clara i decidida pel 
treball en grups, per sobre de l’atenció 
individualitzada. “El treball grupal que 
hem realitzat ha estat essencial, no no-
més per a les usuàries, sinó també per a 
les treballadores de Serveis Socials, que 
han pogut canviar d’espai, sortir del des-
patx, compartir experiències i millores; 
crec que ha estat molt positiu”, va in-
dicar la regidora. “L’objectiu és que les 
persones vegin que no són les úniques 
que han passat per aquesta situació, i que 
sigui la mateixa persona la que reverteixi 
la situació”, ha explicat Reyes Muñoz.
S’han organitzat sessions grupals amb 
pares i mares, en sessions als centres es-
colars per tractar temes específics, com 
ara quan dir que no, com gestionar els 
desigs de l’infant, etcètera. També hi ha 
sessions específiques per a mares adoles-
cents; on comproven que no estan soles 
i comparteixen experiències. També es 
van endegar sessions per a mares amb 
fills adolescents, en els quals es cerquen 
eines per als pares per gestionar la relació 
amb els seus fills. 
Segons la regidora Reyes Muñoz, 
“aquestes sessions grupals funcionen 
moltíssim, i sempre els dic a les perso-
nes que hi assisteixen que no es quedin 
només amb això que han viscut, sinó 
que ho comparteixin amb els seus amics, 
veïns... Al final, no és l’Ajuntament el 
que ha de fer de comunitat, sinó que ha 
d’acompanyar; però comunitat en som 
tots i totes”.

Foto de família de les participants a la sessió grupal Ara parles tu del passat octubre.



16 /   Núm. 228 — Agost/Setembre 2017

MéS
CIuTAT

Consell Escolar Municipal “una pro-
posta on tothom estigui representat”, 
va manifestar Mor, de forma que “es 
pugui crear un calendari que comenci 
al setembre, amb debats clars per arribar 
a consensos i on estigui representada la 
comunitat educativa”.
I és que la massificació de la secundà-
ria serà el gran repte de futur, sobretot 
després que la Generalitat hagi descartat 
el quart institut a Ripollet. Així, el curs 
vinent hi haurà quatre grups a cada 
institut, “dotze línies que no suposen 
un greuge perquè els centres han fet 
les adaptacions que es calien i s’aten-
drà amb la màxima qualitat”, segons el 
regidor d’Educació.
“És per a més endavant que ens posem 
nerviosos”, va afegir, “en veure la situ-
ació que es pot produir”. Ara “posarem 
tot el que estigui al nostre abast per 
acollir aquests nens i nenes amb quali-
tat”. Malgrat tot, el regidor va confessar 
que “hi ha coses que no ens quadren, 
perquè ja s’estan vivint situacions que 
no ajuden al fet que els estudiants 
tinguin un estudi individualitzat, tot i 
l’esforç dels professionals dels instituts”.
La solució, segons Mor, “implica donar 
més detalls de com serà la qualitat 
d’aquesta educació, no tant els espais. 
Falten detalls de qualitat i de com 
tractarem aquests nens i nenes”. Una 
solució que comença a prendre forma 
són els instituts escola que han demanat 
des del Martinet i Els Pinetons. “No és 

La tornada al col·le aquest setembre 
es preveu tranquil·la, segons el regidor 
d’Educació, Oriol Mor. La principal 
preocupació serà la planificació de la 
secundària, especialment pel que fa 
a la massificació dels instituts. Per 
aquest motiu, des de la Regidoria 
d’Educació es posarà en marxa una 
Comissió en la qual estiguin represen-
tats tots els agents de la comunitat 
educativa local que pugui arribar a 
amplis consensos i acords.

La tornada a l’escola al setembre es 
preveu “normal i tranquil·la i esperem 
que amb les obres acabades”, segons va 
manifestar el regidor d’Educació, Oriol 
Mor, en una entrevista a Ripollet Ràdio. 
Aquestes obres són actuacions estruc-
turals amb inversions de la Generali-
tat, com la millora del terra de l’escola 
Gassó o retirar el sostre d’uralita de la 
coberta del pavelló de l’escola Ginesta.
També s’estan fent obres als instituts 
Lluís Companys i Palau Ausit. En el 
primer cas, els mòduls dels Cicles For-
matius al pati posterior i, en el segon 
cas, la coberta, l’escala d’emergència i 
la façana. Precisament, la planificació 
de la secundària serà un dels principals 
objectius en matèria d’educació a partir 
de l’any vinent.
L’eina principal serà la Comissió de 
Planificació de Secundària, que es 
preveu reunir novament el pròxim 13 
de setembre, i que servirà per elevar al 

El curs començarà amb la vista posada 
en la planificació de secundària

un projecte nou; el 2008, a Pinetons ja 
es plantejava aquest futur”.
Però després que la Generalitat des-
cartés el quart institut, pel qual també 
apostava l’actual equip de govern, les 
famílies dels dos centres “han volgut 
assumir el problema i donar resposta al 
valor democràtic i participatiu de les 
escoles públiques, tot posant-se mans a 
l’obra per veure com donar continuïtat 
als seus projectes i millorar la qualitat 
dels instituts públics de Ripollet”.
Aquesta proposta ja ha comptat amb el 
suport de la majoria de partits polítics 
municipals a través de la moció presen-
tada conjuntament en el Ple de juliol 
(vegeu pàgina 13) i que els dóna força 
de cara a aconseguir els suports necessa-
ris al Parlament de Catalunya. Ambdós 
centres educatius s’han mostrat molt 
satisfets i optimistes amb aquest primer 
important pas i han expressat la seva vo-
luntat de continuar treballant plegats.  

Demanda de 664 beques
Serveis Socials ha rebut un total de 532 
sol·licituds (664 alumnes) d’ajuts de 
menjador escolar per al curs 2017-18, 
75 menys que l’any passat. Una deman-
da que al conjunt de la comarca arriba 
a les 17.835 sol·licituds inicials, el que 
suposa 1.476 peticions més. A Ripollet, 
el curs 2016-17, dels 728 alumnes sol-
licitants, 387 van gaudir de l’ajut conce-
dit pel Consell Comarcal i 104 concedit 
per l’Ajuntament. 
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Per a Moldes, amb aquest nou projecte “es guanya molt” i “es 
solventen diferents reivindicacions de la població”. Així, 
d’una banda s’atén la petició dels veïns del parc de 
Gassó Vargas, on inicialment s’havia previst 
ubicar-lo, per traslladar-lo a una zona on no 
causi molèsties als veïns i també es té en 
compte als col·lectius d’skaters i patina-
dors per dotar-lo de major mida i més 
elements. Així, es demana la urbanització 
d’un gran espai 100% per a skaters, amb 
la instal·lació de baranes, rampes i escales. 
No hi haurà bowl, ja que ja hi ha una 
“banyera” al parc del Primer de Maig.
La inversió és una reivindicació en què 
l’equip de govern venia treballant des del 
principi del mandat, ja que des de 2014 no havia 
fet cap actuació.

Ripollet disposarà d’un skatepark d’uns 
1.100 metres quadrats, que s’ubicarà al cor 
del parc dels Pinetons. La iniciativa forma 
part d’una nova fase de millores del parc 
metropolità, subvencionada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb un milió 
d’euros. A més de l’espai per a la pràctica 
de l’skate, també es condicionarà l’actual 
aparcament de la zona de les barbaco-
es com a zona verda de tipologia “bosc 
humit” i es modificarà el tram de carril 
bici pròxim a Casa Natura, entre altres 
actuacions.
Segons va explicar el regidor de Parcs i 
Jardins, Ramiro Moldes, a la presentació 
de l’avantprojecte, s’espera tenir l’obra aca-
bada en un any i mig aproximadament. 
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S’inaugura el primer monument
dedicat als activistes LGTBI

nnnnnnn
Es presenta el projecte d’un skatepark als Pinetons

L’acte va comptar amb la participació de 
les principals entitats de l’entorn LGTBI, 
institucions implicades en els drets 
d’aquests col·lectius, regidors de diferents 
forces de Ripollet i la destacada adhesió 
d’entitats locals, que també van llegir un 
manifest unitari de suport. 
Els parlaments de l’acte d’inauguració 
van comptar amb les intervencions de 
Fran Sànchez, regidor de Polítiques 
LGTBI; l’adjunt al Síndic de Greuges, 
Jaume Saura; Sergi Sanz, president de 
la Comissió d’Igualtat; Eugeni Rodrí-
guez, president de l’Observatori contra 

L’Ajuntament de Ripollet ha dedicat un 
monument als activistes LGTBI, que va 
ser inaugurat el dissabte, 22 de juliol, 
al parc del riu Ripoll, conjuntament 
amb l’Observatori contra l’Homofòbia, 
en el marc de la 2a diada LGTBI. Com a 
un dels impulsors de la Xarxa de Mu-
nicipis LGTBI, amb aquesta iniciativa 
l’Ajuntament ha volgut retre home-
natge als col·lectius i entitats que, 
de manera incessant, han lluitat pels 
drets i llibertats de lesbianes, gays, 
transsexuals, transgènere, bisexuals i 
intersexuals.

l’Homofòbia; Elena Longares, de la Co-
missió Unitària del 28 de juny; Joaquim 
Roqueta, president de la plataforma 
LGTBICat; Boti García, representant de 
la Federació Estatal LGTBI, Armand de 
Fluvià, fundador de la FAGG i el Casal 
Lambda i l’alcaldessa accidental, Pilar 
Castillejo. Tots ells van coincidir que tot 
i que s’ha avançat molt en els darrers 40 
anys, encara queda molt a fer. Seguida-
ment, es va fer la descoberta del monu-
ment, van cantar Veus del Vallès i es va 
donar inici a una revetlla amb draggs, dj 
i la col·laboració de Kanyapollet.
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Major i ocuparà les dues sales d’expo-
sicions del Centre Cultural. La revista 
comptarà amb articles especialitzats tant 
en la història de la Societat Coral “El 
Vallès” com en la figura d’Anselm Clavé 
i es presentarà a mitjan setembre.
Per aquestes mateixes dates, el GER i la 
Federació de Cors de Clavé també or-
ganitzaran una conferència sobre Clavé. 
La Federació,  a més, ha convidat la 
Coral Tradicional i Veus del Vallès a 
una cantada a l’Auditori de Barcelona, 
el 17 de setembre. Aquestes dues corals, 
per altra banda, participaran en la cele-
bració de la Diada de l’Onze de Setem-
bre. Els actes d’aquest mes comptaran 
també amb un concert de petit format, 
el dia 15. A l’octubre, les dues corals 

nnnnnnn
Tallers per a famílies i entitats, novetat en 
els cursos del Centre Cultural 2017-18 

El Centre Cultural oferirà, a partir de setembre, una trentena de cursos i tallers, a banda 
de la vintena que són realitzades per les diferents entitats de Ripollet. D’entre les novetats, 
destaquen els de Tecnologies de la Comunicació (TIC), i els tallers adreçats específicament 
a famílies i a entitats. En el primer cas, el de les TIC, es podran trobar cursos i tallers sobre 
animació i modelatge 3D, de videojocs i de realització d’efectes especials amb ordinador. De 
tallers en família es realitzaran de ioga i cuina, mentre que els adreçats a entitats n’hi haurà 
sobre dinamització de xarxes socials (Twitter i Facebook), de retoc digital, de màrqueting i 
comunicació, d’economia i fiscalitat, i d’elaboració de projectes. De la resta de cursos i tallers 
destaquen els de gastronomia, amb nou activitats de diversos estils. Així, hi haurà tres cursos 
sobre cuina de temporada (de tardor, hivern i estiu) i senzilla, tres més sobre cuina oriental (ja-
ponesa, mediterrània i de fusió), i tres més de cuina alternativa (vegana i vegetariana, macro-
biòtica i d’autor). La resta de cursos i tallers seran els habituals de ioga, puntes al coixí, pintura 
i visites a exposicions (les Trobades amb l’Art), arts plàstiques i decoratives, guitarra i direcció 
de cinema. El període de preinscripció serà del 4 al 15 de setembre, mentre que les matrícules 
s’hauran de formalitzar entre el 20 i el 27 del mateix mes.

La Societat Coral “El Vallès” enceta el 
darrer trimestre de la celebració del 
seu 140è aniversari i de la comme-
moració de l’Any Clavé a Ripollet. I ho 
farà amb actes de tota mena; des dels 
imprescindibles concerts i recitals 
en honor al fundador del moviment 
coral a Catalunya, com també amb 
exposicions i conferències. Tot amb la 
col·laboració d’altres entitats.

La Societat Coral “El Vallès” enceta el 
darrer trimestre de celebració del seu 
140è aniversari. I ho farà d’una manera 
espectacular: amb una exposició i amb 
un monogràfic de la revista 973 del 
Grup d’Estudis Ripolletencs (GER). La 
mostra s’inaugurarà el dissabte de Festa 
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Recta final de la celebració dels 140 anys   
de la Societat Coral “El Vallès” i l’Any Clavé

realitzaran un concert al Teatre Audito-
ri del Mercat Vell en col·laboració amb 
Amics del Teatre i la Colla de Gegan-
ters de Ripollet, i també participaran en 
el cicle Catalunya Coral, de la Federa-
ció Catalana , en una localitat encara 
per determinar. Al novembre, l’Escola 
de Música i les escoles de primària de 
Ripollet realitzaran la Cantata Clavé, 
al Teatre Auditori del Mercat Vell, i la 
Societat Coral “El Vallès” participarà en 
les Nits de Música del dia 24 dedicades 
a la sarsuela a Catalunya. Finalment, 
al desembre, l’entitat participarà tam-
bé en la inauguració de l’exposició de 
pessebres i el dia 17 oferirà en concert 
de Nadal amb la Coral Tradicional i la 
Veus del Vallès, al Teatre Auditori.
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l’Agenda 
SETEMBrE 2017

Dilluns 11
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
A les 10 h, a la pl. de l’Onze de Setembre 
Ofrena floral al monument a Rafael 
Casanova. Amb l’actuació de Veus del 
Vallès i la coral Tradicional de la Societat 
Coral “El Vallès”.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 14
CONFERÈNCIA SOBRE
ANSELM CLAVÉ I PRESENTACIÓ
DE LA REVISTA 973 N. 2
A les 19 h, al Centre Cultural
Conferència sobre el mestre Josep A. Clavé 
i presentació del número monogràfic sobre 
Clavé del Grup d’Estudis Ripolletencs.  
Amb la participació de la Societat Coral 
“El Vallès” i la col·laboració de la 
Federació de Cors de Clavé
#AnyClavéRipollet
Ho organitza: Grup d’Estudis Ripolletencs

Divendres 15
CONCERT EN PETIT FORMAT 
A les 20.30 h, a la seu de la coral (pl. 
Clos, 3) 
Concert de Jordi Romero & Friends, en 
el marc del 140 aniversari de la Societat 
Coral “El Vallès”.
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

Dissabte 16
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

Dissabte 2
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

DONACIÓ DE SANG  
De 17 a 20.30 h, al Centre Cultural 
Jornada de donació de sang. Més informació 
a <donarsang.gencat.cat> 
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits

Diumenge 3
DONACIÓ DE SANG  
De 9.30 a 10.30 h, al Centre Cultural 
Jornada de donació de sang. Més informació 
a <donarsang.gencat.cat>. 
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits

BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18.30  a 20.30 h, al Casal d’Avis 
Amb música en directe i sorteig entre 
els assistents.
Entrada: 3 €
Ho organitza: Casal d’Avis

Dissabte 9
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

Diumenge 10
BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18.30  a 20.30 h, al Casal d’Avis 
Amb música en directe i sorteig entre 
els assistents.
Entrada: 3 €
Ho organitza: Casal d’Avis

SETMANA DE LA MOBILITAT:
‘MOBILITZAT PER UN AIRE
MÉS NET!’
De 10 a 21 h, a la rambla de Sant Jordi

La Rambla es tallarà als vehicles 
motoritzats per acollir activitats d’skate a 
càrrec de Bullpark 13, activitats de Patins 
Solidaris i un estand informatiu del bicibox 
de l’AMB. 
A les 12 i a les 13 h, AFIS (Associació 
Funcional per a la Integració Social) 
realitzarà una activitat de sensibilització 
per a la diversitat funcional, amb un circuït 
en cadira de rodes manual. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

SENDERISME: GR-177 (CIRCULAR
DEL MOIANÈS) 
ETAPA 1: MOIÀ - CALDERS 
Hora i lloc de sortida a concretar
Distància: 18,3 km. Inscripcions i més  
informació al web
<centreexcursionistaripollet.com>.
Ho organitza: Centre Excursionista de 
Ripollet

Diumenge 17
JUGATECAMBIENTAL: TALLER
LAND ARD   
D’11.30 a 13.30 h, al costat del brollador 
del parc dels Pinetons 
Creació artística amb elements naturals 
(fulles, sorra, pedres, branques, etc.)
Ho organitza: AMB Parcs, Ripollet 
Natura i Regidoria de Medi Ambient

BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18.30  a 20.30 h, al Casal d’Avis 
Amb música en directe i sorteig entre els 
assistents. Entrada: 3 €
Ho organitza: Casal d’Avis
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Divendres 22
SETMANA DE LA MOBILITAT
DIA SENSE COTXES 
De 9 a 21 h, al c. de Balmes (entre c. de 
Padró i Molí d’en Ginestar)  
Es tallarà l’accés a vehicles motoritzats 
durant tot el dia, per acollir un bon nombre 
d’activitats, com ara: R Bici surt al carrer 
(préstec i servei d’assessorament), circuït 
de bicicletes, cessió de bicis elèctriques per 
Legend E Bikes, estand informatiu del 
bicibox de l’AMB, taller de “sancions 
morals” i jocs tradicionals a càrrec de 
l’Institut Lluís Companys, parada 
d’Animales Ripollet i ‘recorregut a cegues’ 
de l’ONCE. A més, el bus B-5 de Sarbus 
(Ripollet-Sabadell directe) serà gratuït 
durant tot el dia. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA DEL 
CINEMA MUSICAL NORD-AMERICÀ
De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural
34a edició dedicada a l’any 1962, 
amb Joana Raja i Lluís López. 
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Nits de Música de 
l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell

XXXVII FESTES DE LA TARDOR
A partir de les 21 h, al barri del Pont Vell
21 h Tronada d’inici de Festa.
21.15 h Exhibició de motos. Lloc: 
carrer Verge de Montserrat. Organitza: 
Caballeros de Sión.
21.30 h Pontcert’17. Lloc: envelat Ntra. 
Sra. dels Àngels. A l’intermedi: concurs 
de titius amb premi per al guanyador (cal 
inscriure’s durant el primer concert a la 
barra de la Comissió).
Ho organitza: Comissió Organitzadora de 
les Festes de la Tardor

Dissabte 23
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

XXXVII FESTES DE LA TARDOR
A partir de les 9.30 h, al barri del Pont 
Vell

Durant tot el dia XIII Fira d’art i artesania 
al c. de l’Estació. Organitza: AV. Turó de 
Guiera/Can Antolí de Cerdanyola.
09.30 h VI Obert de partides ràpides 
d’escacs. Lloc: c. Ntra. Sra. dels Àngels.
Organitza: Club d’Escacs Ripollet.
De 10 a 14 h Jornada de donació de Sang. 
Lloc: c. Ntra. Sra. dels Àngels. Organitza: 
Banc de Sang i Teixits i Creu Roja 
Cerdanyola-Ripollet-Montcada.
11 h Taller de Circ. Lloc: c. Ntra. Sra. dels 
Àngels. Organitza: Esplai La Gresca.
12 h Espectacle familiar de màgia. Lloc: 
envelat Ntra. Sra. dels Àngels. Organitza: 
Esplai La Gresca.
13 h Vermut musical. Lloc: envelat Ntra. 
Sra. dels Àngels.
18.30 h Cantada d’havaneres amb el Grup 
L’Espingari i cremat de rom per a tothom 
a l’intermedi. Lloc: envelat Ntra. Sra. dels 
Àngels. Col·labora: Diables de Ripollet.
21.30 h Correfoc pels carrers del barri amb 
la colla Drac i Diables de Can Sant Joan i 
Diables de Ripollet. Inici: c. Gran Via Prat 
de la Riba.
22.30 h Castell de focs artificials. 
Lloc: parc Massot.
23 h Ball de Nit amb l’Orquestra 
Aquarium. Lloc: envelat carrer Ntra. Sra. 
dels Àngels.
Ho organitza: Comissió Organitzadora de 
les Festes de la Tardor

FESTES DEL PILAR
A les 20 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c. Nou, 22)
20 h Pregó de les Festes del Pilar, a càrrec 
de Mario Garcés, secretari d’Estat de 
Serveis Socials.
20.30 h Distinció dels socis de mèrit
21 h Inici de les Festes del Pilar, amb el 
tradicional “Malacatón con Vino”.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

Diumenge 24
XXXVII FESTES DE LA TARDOR
A partir de les 9 h, al barri del Pont Vell
Durant tot el dia XIII Fira d’art i artesania 
al carrer de l’Estació. Organitza: AV. Turó 
de Guiera/Can Antolí de Cerdanyola.
9 h Despertada dels Trabucaires de 
Ripollet. Lloc: carrers del barri.
10 h Xocolatada amb coca obsequiada pel 
Forn Planas. Lloc: c. Ntra. Sra. dels Àngels.
10 h Cercavila de Cultura Popular amb el 
Poll Foll, la Martineta, el Drac de Diables 
de Cerdanyola, els Gegants de Ripollet, la 
banda de tambors de la Casa de Aragón de 
Cerdanyola.
10 h Plantada de participants en la plaça 
Emma Maleras.
10.45 h Inici de la cercavila.
10.30 h Pedalada popular, dins els actes 
de la Setmana de la mobilitat. Organitza: 
Patronat Municipal d’Esports de Ripollet. 
Sortida: Casa Natura. Arribada: Escola 
Tiana.
11 h IV Exposició de vehicles antics. Lloc: 
parc Maria Regordosa. Organitza: Clàssics 
Ripollet.
11.30 h Botifarrada. Lloc: col·legi Tiana. 
Organitza: AV. Tiana-Pont Vell i Patronat 
Municipal d’Esports de Ripollet.
12 h Diada castellera amb els Castellers 
de Montcada i Reixac i colla a confirmar. 
Lloc: c. Ntra. Sra. dels Àngels.
14 h Dinem junts al carrer. Lloc: c. Ntra. 
Sra. dels Àngels. Tiquets: 6 euros en venda 
anticipada fins al dia 21 de setembre al 
Bar Blanes (c. Ntra. Sra. dels Àngels, 12). 
De divendres 22 fins a diumenge 24 de 
setembre els tiquets es vendran al preu de 7 
euros al bar de la Comissió del c. Ntra. Sra. 
dels Àngels. El tiquet inclou: un plat de 
paella, pa i postres.
16.30 h Juguem al Bingo. Lloc: c. Ntra. 
Sra. dels Àngels.
18.30 h L’última i marxem!!! amb PD 
Lázaro. Cloenda de les Festes de la Tardor 
2017.
Ho organitza: Comissió Organitzadora de 
les Festes de la Tardor
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Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre 
la compra d’entrades dels 
espectacles programats als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat

FESTES DEL PILAR
A les 10 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c. Nou, 22)
10 h Esmorzar sorpresa
12 h Inici lliga de guiñote
17 h Inici del campionat de dards
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL: ‘FEM
CIRCUÏT SOBRE RODES’   
D’11.30 a 13.30 h, al costat del brollador 
del parc dels Pinetons 
Circuït d’habilitats amb patins, patinets, 
etc, amb diferents obstacles elaborats amb 
materials de reciclatge. A la pista del parc 
dels Pinetons. Dins la Setmana de la 
mobilitat.
Ho organitza: AMB Parcs, Ripollet 
Natura i Regidoria de Medi Ambient

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA
MARATÓ FOTOGRÀFICA
FESTA MAJOR  
A les 12 h, al Centre Cultural 
Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18.30  a 20.30 h, al Casal d’Avis 
Amb música en directe i sorteig entre els 
assistents.
Entrada: 3 €
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimarts 26
CLUB DE LECTURA ‘LLEGIR 
EL TEATRE’: AMICS ÍNTIMS., 
D’EVER BLANCHET
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Tertúlia sobre aquesta comèdia, que parla 
de l’experiència afectiva de les persones. 
A càrrec de Mònica López, d’Amics del 
Teatre. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: PMC 

Dimecres 27
HORA DEL CONTE: ‘CONTES
POPULARS CATALANS’
A les 17.30 h, a la Sala Infantil de la 
Biblioteca Municipal
Un contacontes molt especial que oferirà un 
recull de les millors rondalles populars de 
la nostra terra. A càrrec de Joan Boher. 
Per a infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: PMC

Divendres 29
CLUB DE LECTURA: 
I EL RESSÒ DE LES MUNTANYES,
DE KHALED HOSSEINI
A les 18.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
L’obra parla de dos germans orfes de mare 
que s’estimen molt i viatgen fins a Kabul, 
sense sospitar que aviat les seves vides 
prendran rumbs oposats . A càrrec d’Alícia 
Gil. Cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: PMC

Dissabte 30
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

SETMANA DE LA MOBILITAT:
‘PASSEJADA POPULAR AMB
ANIMALS’
Durant el matí, des del recinte firal 
Aprofita quan surtis a passejar amb el teu 
gos i apropat al recinte firal. Passejada fins 
al parc del riu Ripoll. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTES DEL PILAR
A les 10 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c. Nou, 22)
10 h Esmorzar típic aragonès i, en acabar, 
campionat de Birlos. 
14 h Campionat de llançament 
“d’alpargata”
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
A LA VORETA DELS NÚVOLS
A les 11.30 h, a la Sala d’Actes de la 
Biblioteca Municipal
Espectacle sensorial on amb un globus 
volador viatgem pel cel. Amb música en 
directe i cançons. A càrrec de Cia Patawa. 
Per a infants fins a 3 anys. Cal inscripció 
prèvia. Ho organitza: PMC

FESTES DEL PILAR I 
NITS DE MÚSICA: ‘NIT CULTURAL’
A les 19 h, al Centre Cultural
Música tradicional d’Aragó amb José 
María Mur, del Centro Aragonés. 
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 

Ho organitza: Nits de Música de 
l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell i Centro Aragonés de Ripollet

‘ANEM AL TEATRE AMB ELS
ATURATS’
A les 20 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell
Obra ‘Amor de Don Perlimplín y Belisa en 
su Jardín’, a càrrec de Fontova Teatre, grup 
teatral de jubilats i aturats de Sant Viçens 
dels Horts. Preu solidari: 3 €. 
Ho organitza: Associació Aturats/des 
Ripollet-Cerdanyola

NIT JOVE DE L’ESTEL
Des de la tarda i fins a la matinada, al 
pati del Centre Cultural
L’Estel seguirà apostant per les activitats 
més tradicionals de la Nit Jove (cadires, 
flams, etc) i aquest any es proposen fer de 
l’activitat un esdeveniment participatiu per  
a Ripollet, tornant al lema “des del poble 
cap al poble”.
Ho organitza: Centre d’Esplai l’Estel 
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Exposicions
CENTrE CuLTurAL
Del 26 d’agost al 16 de setembre a 
la Sala d’Art i la Sala 1
“Una llarga història. 140 anys de 
la Societat Coral “El Vallès””
Inaugurada durant la Festa Major, 
aquesta exposició és un petit 
viatge per la llarga història de la 
Societat Coral “El Vallès”. A través 
de les imatges i documents es pot 
visualitzar la seva trajectòria i la 
seva evolució en el temps, des dels 
seus orígens, a finals del segle XIX, 
fins arribar a assolir els 140 anys, 
mantenint viu el lema de Josep 
Anselm Clavé: “Progrés, Virtut i 
Amor”. Ho organitza: Grup d’Estudis 
Ripolletencs (GER) Josep Martínez i 
Ramon Martos.

A partir del 27 de setembre
“Els “niños de la guerra” expliquen 
la seva vida, expliquen la teva 
història”
Exposició de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya
Ho organitza: CRAC  

CENTrE
D’INTErPrETACIÓ
DEL PATrIMoNI (CIP)
Fins a l’octubre
“El collaret viatger”
Mostra dins del programa ‘Coincidèn-
cies insòlites’ que organitza la Dipu-
tació en col·laboració amb el Museu 
d’Història de Cerdanyola, el Museu de 
les Mines de Gavà i el Museu d’His-
tòria de Sabadell. Per primera vegada 
des de la seva localització, hi haurà 
exposat a Ripollet el collaret de va-
riscita que es va localitzar a la bòbila 
Padró en terres de Can Tiana.  

“Maquetistes de Ripollet” 
Maquetes d’edificis històrics, carros 
i vaixells, elaborades  Josep Gabarro, 
Josep Martínez, Pere Navinès, 
Modest Serra i Jordi Voltà, tots cinc 
persones jubilades de Ripollet.

Pemanent 
“Protagonistes.
Ripolletencs que deixen petjada”
Mostra permanent sobre Andreu 
Solà, Josep Maria Brull, Gaietà 
Renom, Emma Maleras, Lluïsa 
Sallent, Ernest Boquet i Joan Creus.

“Ripollet i la mesura del temps”
Mostra on es presenta la maquinària 
de l’antic rellotge del campanar 
de Ripollet, de 1892.

“El pa de la diversitat”
Concertar visites prèviament 
al Centre d’Interpretació del 
Patrimoni (c. del Molí d’en Rata, 1).
Tel. 935 946 057

BIBLIoTECA 
Del 4 al 30 de setembre
“Mostra fotogràfica del fons 
documental d’AFOCER (MIF)”
Recull de fotografies en monocrom 
de diversos socis d’AFOCER, les 
quals formen part del fons fotogràfic 
de l’entitat i del projecte Museu 
internacional de fotografia (MIF).

CASA NATurA
Permanent
“La Meteorologia, una ciència 
popular”
Mostra que explica els diferents 
aspectes de la meteorologia, 
molt present en la nostra cultura 
i en el nostre dia a dia. 
Casa Natura. Carretera de Santiga, 
km. 1,2. De dilluns a divendres, 
de 10 a 13 h.

us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes d’octubre, poden enviar 
la informació abans del 21
de setembre al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

Altres activitats
MATRÍCULA DE L’ESCOLA DE
MÚSICA SOCIETAT CORAL
“EL VALLÈS” 
Fins al 30 de setembre, al parc del riu 
Ripoll
Els dijous de 8 a 12 h i de 18 
a 21 hores i de divendres a diumenge de 
8.30 a 12 i de 18 a 21 hores. Gratuït
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

MATRÍCULA DELS CURSOS I 
TALLERS DEL CFA JAUME TUSET
I DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
 Matrícula dels cursos del CFA Jaume 
Tuset, del 4 al 8 de setembre 
Per les persones que no van fer la 
preinscripció tenen temps fins el 14 de 
setembre. L’horari per a la matrícula és de 
10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Matrícula dels tallers de l’Associació 
Cultural i d’EA Jaume Tuset, del 18 al 21 
de setembre
L’horari per a la matrícula és de 17 a 20 h
Rambla dels Pinetons, tel. 936 914 700

PREINSCRIPCIÓ CURSOS I 
TALLERS DEL CENTRE CULTURAL
 Del 4 al 15 de setembre
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 
12.30 i de 17 a 21 h
Inici de curs: dilluns, 2 d’octubre de 2017
Més Informació: Centre Cultural. Rbla. de 
Sant Jordi, 2-4 Tel. 935 046 025
A/e: cultura@ripollet.cat
Web: pmc.ripollet.cat
Blog: centrecultural.ripollet.cat 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

INSCRIPCIÓ ESPORT ESCOLAR
DEL CURS 2017-18
 Del 12 al 22 de setembre, a les escoles i 
instituts
Més Informació: Patronat Municipal 
d’Esports de Ripollet - 936 929 752
<www.pame-ripollet.org>
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

SERVEI DE PRÉSTEC
DE BICICLETES R-BICI
Fins al 30 de setembre, al parc del riu 
Ripoll
Els dijous de 8 a 12 h i de 18 
a 21 hores i de divendres a diumenge de 
8.30 a 12 i de 18 a 21 hores. Gratuït
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

SETMANA DE LA MOBILITAT
Del 16 al 30 de setembre
Concurs fotogràfic a través d’Instagram amb 
el hashtag: #ripolletperlamobilitat



23 /  Núm. 228 — Agost/Setembre 2017

Inforipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet 
Youtube: RipolletTV
L’Ajuntament a la xarxa
ripollet.cat
Facebook: Ajuntament de Ripollet
Twitter: @AjRipollet 
Instagram: AjuntamentRipollet

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Departament de Comunicació
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r
08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
info.ripollet.cat

Telèfons
—Aigua (avaries): 900 304 070
—Ajuntament: 935 046 000
—Ambulàncies: 112
—Biblioteca: 935 864 230
—Bombers: 112
—CAP I: 935 946 420
—Casa Natura: 670 291 277
—CAP II: 935 942 111
—CAP Pinetons: 935 946 537
—CAP Farigola: 936 919 589
—Centre Cultural: 935 046 025
—CUAP (24 h): 935 942 216
—Defensor del ciutadà: 935 046 028
—Deixalleria: 935 863 203
—Emergències: 112
—Serveis Funeraris Truyols: 902 488 500
—Gas: 900 750 750
—Jutjat de Pau: 936 918 304
—Llum: 800 760 706
—Mossos d’Esquadra: 112 / 935 924 600
—Neteja i recollida: 900 502 273
—OAC: 935 046 000
—Oficina de català: 935 864 573
—Oficina Treball: 935 863 410
—Organisme de Gestió Tributària: 934 729 173
—PAME: 936 929 752
—PMO: 935 807 642
—Policia Local: 092 / 935 046 006 
—Policia Nacional: 936 911 255
—Ràdio Taxi Vallès: 935 802 727
—Regidoria de Comunicació: 935 942 048
—Ripollet Ràdio: 935 942 164

Redacció i maquetació:
Departament de Comunicació
Impressió: Impressions Intercomarcals, SA 
Distribució: Distpublic
Tirada: 17.000 exemplars bustiats
Dipòsit Legal: B-3319-02

2n CONCURS ‘EL PARANY A L’APARADOR’
Del 15 al 30 de setembre, als comerços de la UCR
Ho organitza: UCR, amb el suport de l’Ajuntament de Ripollet

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Grups de conversa en horari de matí i tarda, curs bàsic per aprende 
a parlar (45 h), curs intermedi (Nivell B) i suficiència (Nivell C). 
Com a novetat, s’oferiran sessions puntuals de llengua.
És imprescidible una acreditació de nivell. Si no la teniu, demaneu 
hora per fer una prova. 
OC de Ripollet. Centre Cultural. Rbl. de Sant Jordi, 2-4. Tel. 
935 864 573, ripollet@cpnl. cat, <www.cpnl.cat>   
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Bruno
Nájera
Director de L’Aplec del Remei

quI éS...

Director de cor i orquestra a l’Escola de 
Música de Gràcia i Conseller de Co-
municació de la Federació de Cors de 
Clavé. El pròxim dissabte, 26 d’agost, 
dirigirà la sarsuela de Josep A. Clavé 
L’Aplec del Remei. Una peça satírica que 
ha fet seva des del principi i on, a més 
de dirigir una orquestra simfònica, 
quatre solistes i la coral Veus del Va-
llès, on fa anys va ser cantaire, també 
farà d’actor.  

Què suposa per a tu dirigir L’Aplec 
del Remei?
És un dels projectes més importants que 
he fet. És la primera vegada que faig un 
concert de teatre musical, sempre he 
dirigit música instrumental, concerts, 
cantates, però no música teatral i amb 
quatre solistes. A més, és la primera 
vegada que treballo amb una orquestra 
simfònica i això és un repte. I també és la 
primera vegada que faig una sarsuela del 
segle XIX.

Com et va arribar aquesta oportunitat?
Després de la versió que es va estrenar 
al TNC, la Federació de Cors de Clavé 
va oferir que aquesta obra del mestre 
Clavé pogués arribar a totes les societats 
corals de Catalunya i em van demanar 
si hi havia la possibilitat de recuperar 
les partitures que tenien al seu arxiu. A 
l’Escola de Música de Gràcia, on treballo, 
vam crear un grup d’investigadors-musi-
còlegs per poder interpretar les partitures 
i no només les hem recuperat sinó que 

els mateixos investigadors són els músics 
de l’orquestra.

També les heu actualitzat
Sí, perquè hi havia alguns errors d’har-
monia, algun fragment que s’havia 
esborrat o estava molt deteriorat i l’hem 
reconstruït, buscant l’obra genuïna de 
Clavé, evitant interpretacions de la peça. 
És a dir, allò que va sonar el 30 de de-
sembre de 1858 al Gran Teatre del Liceu 
és el que sentirem a la plaça del Molí.
I és diferent a l’espectacle del TNC, 
que va ser com un tribut a Clavé, amb 
una introducció i algunes peces del seu 
repertori. Nosaltres comencem amb 
l’obertura de la sarsuela fins al cor final. 
És un format d’una hora i només faltarà 
el quintet dels solistes.

Heu buscat el punt local a l’espectacle
Sí, una cosa que havíem acordat amb 
l’Ajuntament era que havíem de fer pro-
tagonistes al poble de Ripollet, no només 
veient l’obra sinó participant-hi. El cor 
serà el de Veus del Vallès de la Societat 
Coral “El Vallès” i dels solistes, la Tuietes 
és la soprano Marta Carrillo, de Ripollet, 
i el tenor, que és una mena de general, és 
el Lluís Giménez, també veí de la ciutat.

I quina és la teva vinculació amb 
Ripollet?
Jo sóc de Badalona, però vaig ser can-
taire del grup Veus del Vallès i li tinc 
una estima important. Durant els anys 
que vaig ser cantaire vaig aprendre molt 
del director Jordi Giménez, perquè és 
un “musicàs”. I estic molt content que 
els meus companys formin part d’aquest 
espectacle.

Com vas passar de cantaire a director?
Quan tenia 19 o 20 anys jo cantava 
en musicals. M’agrada molt la branca 
d’espectacle. Vaig fer Història de l’Art i 
em vaig especialitzar en arts de l’espec-
tacle. Es tracta de crear un tot, perquè 
un espectacle no només és la música sinó 
també la posada en escena, l’atrezzo, la 
comunicació, el concepte d’obra total.

També t’agrada actuar
Sí, m’agrada molt i he fet d’actor de 
musicals. A L’Aplec del Remei, a part de 
dirigir l’orquestra, el cor i els solistes, 
també faré d’actor, perquè reivindicaré 
la figura de Clavé i us aniré explicant 
la història, de manera còmica, perquè 
L’Aplec del Remei és una obra còmica, 
un sainet, i parla d’una història que passa 
durant la festa major de Caldes.

Humor i crítica social
Sí. Clavé, quan va fer aquesta obra, havia 
tornat de l’exili a Mallorca, era l’època de 
la restauració. Fa una crítica a la família, 
sobre el règim polític i la corrupció que 
hi havia a la Corona.

Què destacaries de Clavé?
Jo crec que Clavé era un home modern, 
amb idees revolucionàries, que avui 
dia poden estar a l’ordre del dia. És una 
figura important perquè li devem tot el 
moviment associatiu que hi ha a Catalu-
nya, no només coral, sinó també ocellai-
re, d’escacs... A Ripollet esteu celebrant 
l’Any Clavé no només amb música, sinó 
també amb ball, poesia... amb la parti-
cipació de moltes entitats i tot al voltant 
de Clavé, que és el pare del moviment 
associatiu. 

Reme Herrera
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Allò que va sonar el 
30 de desembre de 
1858 al Gran Teatre 
del Liceu és el que 
sentirem a la plaça 
del Molí
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