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Ajuts
al pagament
del lloguer
Data límit d’admissió de sol·licituds
7 de juny de 2019
Adreçat a
—Unitats familiars amb ingressos no superiors als
22.500 €, sempre que l’import del rebut de lloguer no
superi els 750 €.
—L’ajut cobreix un 40% de l’import del lloguer, fins
a un import màxim de 2.400 € anuals.
—L’import màxim del rebut del lloguer és de 900 €
per a les famílies nombroses.

Lliurament de documentació
OAC
C. de Balmes, 4
Més informació a
Oficina Municipal d’Habitatge
Drets Socials
C. de Can Masachs, 18-20
Tel. 935 046 007
A/e: habitatge@ripollet.cat
ripollet.cat
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amb
tota la
lletra
Juan López (Epidemic); Oriol Mor, regidor de Cultura i Noelia España
(Dansa Jove), a la roda de premsa de presentació del DID

Cap de setmana
d’entitats, comerç
i dansa
El primer cap de setmana de maig, Ripollet viurà una explosió d’activitats, emmarcades en l’AnyScènica. Arrencaran el
divendres 3 i el dissabte 4 de maig amb els actes del Dia Internacional de la Dansa. Diumenge al matí, l’associacionisme prendrà el relleu a la música i
el ball, amb la Fira d’entitats de Ripollet
i la mostra Comerç al carrer, que ocuparan les rambles de Sant Jordi i Sant
Esteve, amb les parades d’una seixantena d’entitats i una trentena d’establiments comercials, que faran palesa la
fortalesa associativa de la ciutat.
Organitzadors i participants esperen que, una vegada més, la població
s’aboqui a gaudir de l’espai públic,
per assistir als espectacles i passejar per les fires, aparador dels qui
fan servei a la comunitat: voluntaris de les entitats locals -destacant
especialment el centenar d’alumnes
del Servei comunitari de l’institut
Can Mas-, passant pels ballarins,
fins als comerciants de la Unió de
Comerciants. Totes tres iniciatives
compten amb suport de l’Ajuntament.

Celebració de Dia Internacional
de la Dansa

Aquesta 4a edició del DID s’inaugurarà divendres, 3 de maig, amb les Màster Class de
flamenc per a infants i adults. Dissabte al matí,
el renovat pati del Centre Cultural acollirà un
tastet de dansa, amb actuacions i classes de diferents disciplines, a càrrec d’entitats locals. A la tarda, el parc dels Pinetons serà l’escenari d’un itinerari
de dansa per diferents punts de l’espai. A la nit, aquest
mateix parc acollirà un espectacle piromusical de la mà
del ripolletenc Manuel Osuna, creador del castell de focs
de Festa Major i de piromusicals, com ara el de cap d’Any
de Barcelona 2017 o el 40è aniversari del Teatre Lliure. El
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Alumnes del Servei comunitari de l’institut Can Mas, amb la mestra Rosa Peris i el regidor
de Cultura i Educació, Oriol Mor, a la roda de premsa de presentació de la Fira d’entitats

Fira d’entitats de l’any passat

programa finalitzarà el dimecres, 8 de maig, amb Lo.Li.Ta, de
La Taimada, a la Biblioteca Municipal. Es tracta d’una proposta
que fusiona literatura i dansa, al voltant del personatge de la
novel·la de Vladimir Nabokov.
El Dia Internacional de la Dansa 2019 està inclòs dins de
l’AnyScènica i coorganitzat pels patronats de Cultura i Esports,
Dansa Jove, Urban Show (Epidemic), SB Dance i Bunkay
Dansa, a més de comptar amb la col·laboració d’una quinzena
de col·lectius. El DID és una festa on compartir la passió per la
dansa en tota la seva diversitat i una ocasió per a acostar-la a la
ciutadania. Enguany, pren especial rellevància, en ser una de les
activitats destacades de l’Any de les Arts Escèniques 2019, amb
un programa on la dansa es barreja amb la música i el foc, sobre
nous espais escènics, buscats per a l’ocasió.
A la roda de premsa de presentació, el regidor de Cultura, Oriol
Mor, va descriure la jornada com “una ocasió especial perquè
persones de totes les edats puguin compartir la passió per la
dansa” i va voler remarcar la importància del piromusical. En
aquesta mateixa línia, Noelia España, de Dansa Jove, va afegir
que “acabar amb un espectacle que uneixi a tothom, mirant al
cel, és perfecte i més si la persona encarregada és de Ripollet”.
Per la seva part, Juan López, d’Epidemic, va destacar la varietat
d’estils que s’ofereixen any rere any i la il·lusió que els fa estrenar el nou pati del Centre Cultural, “on tindrem un escenari
més ample i podrem ballar més còmodament”.

L’edició d’enguany del Dia Internacional de la Dansa compta la
col·laboració i participació d’Acció Fotogràfica Ripollet, Amics
del Teatre, l’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat
Vell, l’Associació Ripollet Country-Line Dance, Asociación
Ballet Flamenco de Carmela, Cuadro Andaluz de Ripollet, Diverfit, Duo Fitness, Escola de Dansa Odette, Gimnasio Gali,
Graceland Escuela de Baile innedit Dance Complex, La Careta
Teatre, Line Dance Palau Ausit i Racons per Gaudir.
Cal recordar aquest passat mes d’abril també es van sumar a la
commemoració del DID l’Associació d’Espectadors del Teatre
del Mercat Vell, amb l’espectacle de la Companyia IT Dansa i
la programació infantil del teatre municipal, que va acollir un
espectacle familiar de música, dansa i teatre de la Cia. La petita
Malumaluga.
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Comerç al carrer

La rambla de les entitats

El diumenge, 5 de maig, de 10 a 14 h, a plaça de Pere Quart i
les rambles de Sant Esteve i Sant Jordi s’engalanaran per acollir
la Fira d’entitats, després de la bona rebuda de la primera edició.
Organitzada per una comissió, formada pel Servei comunitari de l’Institut Can Mas, l’Esplai l’Estel i Descargolats Teatre,
amb el suport de l’Ajuntament, la fira girarà entorn l’Any de les
arts escèniques. Enguany s’ha decidit canviar-la de data per donar-li identitat pròpia, desvinculant-la definitivament del Sant
Jordi. Una altra de les prioritats ha estat donar cabuda al màxim
nombre d’entitats possible i esponjar-les al llarg de les rambles.
La presentació va anar a càrrec del regidor de Cultura, Oriol Mor, alumnes del Servei comunitari de l’Institut Can Mas;
la mestra responsable, Roser Peris i Clàudia Romero, de l’Esplai l’Estel. “Volem que la fira d’entitats sigui un espai obert,
un aparador de l’associacionisme ripolletenc, en totes les seves
vessants”, va afirmar Oriol Mor, tot explicant que s’ha fet una
convocatòria oberta a totes les entitats culturals, socials, veïnals
i esportives. També hi seran els partits polítics, en un espai específic. Altres novetats són la gimcana Circus Rhombus, organitzada pel servei comunitari de l’Institut Can Mas i el Centre
d’Esplai l’Estel, que consistirà en 15 proves relacionades amb les
arts escèniques. Quant a la resta d’activitats, a més d’ambientar
el recorregut amb decoració relacionada amb les arts escèniques, es manté el concurs de còmic, l’escenari “micro obert”
per a intervencions i exhibicions d’entitats, a més de tallers a
diferents parades, l’espai lector i un dinar popular.

Voluntariat de proximitat

Promoure el voluntariat a Ripollet és l’objectiu principal que
persegueix el Servei Comunitari de l’institut Can Mas. Un
projecte on participen més d’un centenar de nois i noies de
3r d’ESO. Enguany, els joves, d’entre 14 i 15 anys inverteixen
unes hores a la setmana a ajudar al Banc dels aliments, la PAH,
el Centre de dia, el Centre Obert La Placeta, Aspasur, el projecte Llibres Lliures, La Gresca, La Careta Teatre, el Centre
d’Esplai l’Estel, Ripolab Hacklab, voluntariat mediambiental i
el blog del servei comunitari, entre altres.

La Unió de Comerciants, amb el suport de la Regidoria de Comerç, se suma al matí del “superdiumenge” amb la Mostra de
comerç al carrer, a la rambla de Sant Esteve, tocant al pavelló
Joan Creus. S’hi podrà trobar una trentena d’establiments de
moda i complements, regals, calçat, alimentació, món animal,
llaminadures, llibres, decoració de la llar, educació, bellesa i
benestar, costura creativa, parament de la llar, moda íntima i un
llarg etcètera, coincidint també amb el Dia de la mare.
A més de les mostres de productes i serveis dels associats de la
UCR, es desenvoluparan jocs i activitats tecnològiques a l’espai
de Codelearn Ripollet. També s’han previst unes curses solidàries en benefici de Save the Childrren, així com sorteigs per
compres fetes en diversos establiments. A les 13.30 h tindrà lloc
el sorteig del Concurs del parany a l’aparador. Centenars de
butlletes entraran en la rifa de desenes de premis que han concedit els establiments patrocinadors i un últim premi, patrocinat per la UCR, en aquest cas un patinet elèctric.
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LA CASA
GRAN

Mesa Electoral a l’Escola Ginesta de Ripollet durant la jornada del 28 d’abril

nnnnnnn

Gran participació a les Eleccions Generals de 2019,
amb fortes pujades dels vots al PSC i ERC
Amb una participació sensiblement més alta que fa dos anys,
un 78,56% (12,3 punts més), l’electorat ripolletenc va atorgar
la primera posició de les darreres Eleccions Generals del 28
d’abril al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) amb 6.446
vots, el que representa un 30,55% del total. El PSC va ser el
partit que més va incrementar el nombre de votants, amb més
de 9 punts percentuals, passant dels 3.746 de 2016 als 6.446
(+2.700 vots). En Comú Podem va baixar a segona posició,
amb un 22,59% (-1.259 vots). Ciutadans va mantenir la tercera posició, amb un 14,85% (+624 vots). ERC pràcticament
va empatar amb C’s, pujant una posició, amb un 14,58% i un
important augment dels seus votants (+1.602 vots). El Partit
Popular var resultar cinquè, amb un 5,08%, perdent més de
la meitat dels seus vots (-1.315 vots). Per sota del 5%, VOX

PSOE 30,55%
6.446 vots

Podemos 22,59%
4.767 vots

C’s 14,85%
3.134 vots

va aparèixer en el panorama municipal, quedant sisè, amb un
4,45% % (940 vots). JxCAT va ser setè, amb un 3,75% (791
vots), el Partit Animalista va obtenir l’1,72% (+41 vots) i, finalment, el nou Front Republicà va registrar l’1,42% (299 vots).
Els resultats són fruit d’una de les participacions més altes dels
darrers anys, ja que 8 de cada 10 ripolletencs va anar a votar.
La jornada es va desenvolupar amb normalitat. Un total de
27.072 electors de Ripollet van ser ser cridats a les urnes. A la
localitat, es van habilitar 9 col·legis i 42 meses integrades per
126 persones, entre presidents i vocals. S’hi va destinar un dispositiu format per unes 40 persones, entre personal de la Brigada, Policia Local i de l’administració incloent-hi 18 persones
aturades, contractades expressament per fer feines de suport.

ERC 14,58%
3.077 vots

PP 5,08%
1.072 vots

VOX 4,45%
940 vots
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Poden optar a les beques de menjador,
llibres i material les famílies empadronades a Ripollet d’alumnes de P3 a 4t
d’ESO. Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de juny a través de la Seu
Electrònica. També presencialment a
l’OAC, demanant data a web municipal
citaprevia.ripollet.cat o al 935 046 000. Els
formularis estan disponibles a la web de
l’Ajuntament i a l’oficina de Drets Socials.

Un total de set candidatures concorren a les Eleccions Municipals del 26
de maig. Els mitjans municipals n’estan realitzant una àmplia cobertura per
ripollet.cat, les xarxes InfoRipollet a Facebook i Twitter i l’Info Setmanal
dels divendres de 12 a 14 h, per Ripollet Ràdio i Facebook Live. Els deu dies
previs als comicis, la ràdio emetrà les entrevistes “Conegui els candidats” i la
setmana de les eleccions s’ha organitzat un debat amb els caps de llista, que
es farà des de l’estudi especial, que es muntarà a la Sala de Plens Municipal.
L’espai es podrà seguir en directe a ripolletradio.cat i en vídeo a Ripollet TV
(Youtube). Per assistir de públic, cal demanar invitació per correu electrònic
a info@ripollet.cat. Finalment, destacar que Ripollet Ràdio oferirà l’especial
informatiu “La Nit de les Eleccions”, per FM i videostreaming.

Beques escolars per al nou curs

26 de maig, Eleccions Municipals
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Foto de família després de l’últim Ple
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El darrer Ple de la legislatura aprova una modificiació
del pressupost per a despeses laborals i inversions
L’últim Ple ordinari de la legislatura 2015-2019, celebrat el
passat mes d’abril, va tenir aires de comiat. Tot i els quinze
punts de l’ordre del dia, el Ple es va desenvolupar amb rapidesa
i brevetat, amb pocs moments de debat o discussió, però amb
alguna valoració i crítica a la legislatura per part de les forces
de l’oposició. El punt més destacat dels tractats va ser la modificació de crèdits 3/2019 i 4/2019, que significa l’actualització
del sou dels treballadors municipals, a més d’inversions per
a la reforma de l’escola Ginesta i l’adequació de Casa Natura
per acollir provisionalment l’institut escola Els Pinetons. El fet
d’incloure en un mateix paquet diversos canvis de partides va
aixecar veus crítiques, especialment per part del Partit Popular i
del PDeCAT, que s’hi van abstenir. La resta de forces van votar
a favor.
També es van aprovar les modificacions de crèdits i l’acord de
condicions de treball dels empleats públics, amb els vots favorables de Decidim, PSC, C’s, PP, ERC i la regidora no adscrita
Mònica Laborda i les abstencions del PDeCAT i del PP al punt
del conveni. La regidora d’Hisenda i Recursos Humans, Pilar
Castillejo, va defensar l’acord laboral que s’havia assolit “amb
molt consens”. Lurdes Serra, d’ERC, va justificar el seu vot favorable argumentant que “els treballadors de l’Ajuntament són
el pilar fonamental perquè a la nostra ciutat tot funcioni”.
Van aprovar-se també les comandes de gestió i preus del servei
de neteja i escoles bressol, amb els vots favorables de Decidim, PSC, C’s, ERC i la regidora no adscrita Mònica Laborda, l’abstenció del PP i el vot contrari de PDeCAT. Van ser
aprovats per unanimitat els preus públics de l’escola municipal
de música, el conveni entre Impsol i l’Ajuntament perquè
es notifiqui quan un pis quedi buit i la gestió de la borsa de
lloguer de l’Agència Catalana d’Habitatge des de l’Oficina Municipal d’Habitatge. També, a iniciativa del PSC, va aprovar-se
el canvi d’usos i reordenació del solar inicialment reservat per
al quart institut a la rambla de les Vinyes, amb el vot favorable

de Decidim, PSC, PP i ERC i l’abstenció de C’s, PDeCAT i
la regidora no adscrita Mònica Laborda. D’aquesta manera,
aquesta pastilla de terreny municipal es podrà destinar a pisos
de protecció oficial mentre i l’edifici polivalent per l’institut Els
Pinetons i usos culturals es faria a un altre terreny, més pròxim
a l’escola.
Es va validar també la pròrroga del contracte dels serveis de
conservació d’espai verd amb els vots favorables de Decidim,
PSC, C’s, PDeCAT i la regidora no adscrita Mònica Laborda
i l’abstenció del PP i ERC. Per últim, es va votar l’aprovació
inicial d’urgència de l’estat de despeses i ingressos de la plantilla de personal i el programa anual de Genera per l’exercici
2019, amb els vots favorables de Decidim, PSC, C’s i ERC, els
vots contraris de PP i PDeCAT i l’abstenció de la regidora no
adscrita Mònica Laborda.
A Precs i preguntes, Ciutadans va preguntar sobre les negociacions amb la Generalitat sobre la residència i l’alcalde José
María Osuna va recordar que s’està a l’espera de resposta del
departament de Benestar Social de la contraoferta de places que
va sol·licitar el consistori, ja que les proposades inicialment pel
govern català es van considerar insuficients.
A l’hora de fer balanç, el portaveu del PDeCAT, Xavier Peñarando, va assegurar que “ja estem acostumats que el Govern
només parla amb aquelles formacions que els asseguren un
sí”. Per part dels populars, el seu portaveu i cap de llista Víctor
Diéguez va considerar que a aquesta legislatura s’han multiplicat “tots els vicis, totes les maneres de fer malament les coses”
per part del govern municipal.
Abans d’acabar aquest últim Ple ordinari de la legislatura
2015-2019, l’alcalde, José María Osuna, va tenir unes paraules d’agraïment a les formacions pel bon to i clima polític els
darrers quatre anys, especialment “en uns temps convulsos
políticament”, malgrat unes discrepàncies “que tenim i que són
legítimes i necessàries en una societat democràtica”.
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Opinió
Volem continuar el canvi
que tot just ha començat

Canviar formes de fer i posar en marxa projectes de ciutat no ha estat fàcil. En arribar
a l’ajuntament hem trobat els calaixos buits
d’idees i de projectes, hem trobat inèrcies
molt sòlides després de tants anys governant
els mateixos, hem trobat una administració
aprimada i desmotivada. Però hem aconseguit moltes coses. Totes elles amb suports diversos: hem parlat amb tothom i hem arribat
a acords amb tothom.
La llista de la feina feta és important: hem
reforçat els serveis públics amb la municipalització de la neteja dels edificis municipals i
de les escoles bressol; hem fet més per la millora del transport públic i la mobilitat que en
tots els anys de mandat de governs anteriors;
hem capgirat les polítiques culturals introduint la participació en la seva creació, treballant en xarxa i apropant-la a tota la ciutat;
hem començat a fer polítiques d’habitatge
amb la creació de l’Oficina Local d’Habitatge, l’adquisició de pisos i el lloguer dels pisos
buits de Pinetons; hem desbloquejat temes
endèmics de ciutat com la manca de places
escolars a secundària o la residencia per la
gent gran.
També hem estat testimoni durant aquest
mandat de com les polítiques marcades des
dels interessos econòmics podien aturar projectes que representaven una millora evident
per totes les persones que vivim a Ripollet.
El cas més clar és el de la gestió de l’aigua, en
què els interessos del PSC a l’àrea metropolitana han pogut més que els beneficis socials, ambientals, econòmics i democràtics que
representava tenir l’aigua pública a Ripollet.
Però amb quatre anys de mandat no hi ha
hagut temps suficient per capgirar tants anys
de polítiques grises. Hem de poder continuar el que hem començat perquè el canvi
real sigui efectiu. Cal consolidar el que s’ha
començat i cal fer-ho des d’una majoria que
no permeti els de sempre bloquejar els projectes de govern que porten la transformació
necessària.

#Ripolletperatotom

Aquestes són algunes de les principals propostes que realitzarem si tenim la confiança de la
ciutadania. Volem que Ripollet sigui una millor ciutat per viure i conviure:
1. Millorarem la neteja i el manteniment de la
nostra ciutat. Implantarem el test d’ADN pels
excrements dels gossos.
2. Construirem la residència i un nou centre
de dia per la gent gran.
3. Construirem habitatges de protecció pública i de lloguer social.
4. Farem un pla integral de millora pel barri de
Tiana-Pont Vell.
5. Treballarem per tenir una zona d’oci pels
joves.
6. Renovarem les instal·lacions esportives del
poliesportiu i del pavelló Joan Creus.
7. Modernitzarem el polígon Industrial de Cadesbank per generar més ocupació.
8. Millorarem la seguretat als nostres barris
amb la policia de proximitat.
9. Construirem la ronda nord de Ripollet per
reduir el trànsit del centre.
10. Farem un espai cultural polivalent per tota
mena d’arts.
11. Implantarem la tarifació social a les escoles
bressol i a l’escola de música.
12. Treballarem amb l’objectiu de Residu
Zero.
13. Crearem la figura del regidor de barri i el
consell de barri.
14. Obrirem els patis de les escoles a les tardes
i els caps de setmana.
15. El nostre objectiu és fer un “Ripollet per
a tothom”.
Comença el compte enrere per les votacions
municipals del 26 de maig. Som-hi!!!
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Nuestro compromiso para un
nuevo gobierno: Vamos Ripollet

Vamos a pelear hasta el último voto para hacer historia en las próximas elecciones municipales con un proyecto que lidere el Ripollet
del siglo XXI con más libertad,más igualdad y más modernidad. Definitivamente el
proyecto del actual equipo de gobierno ha
quedado desfasado y lejos de aquello que nos
prometieron cuando tomaron las riendas de
nuestro ayuntamiento. Desde CIUDADANOS entendemos que ha llegado la hora de
dar prioridad a aquellos problemas reales que
tenemos los vecinos de Ripollet y que de una
vez por todas deben acometerse, de entre los
cuales están:
1/ Nuevo modelo de recogida de basuras
para dejar atrás el obsoleto sistema de contenedores. 2/ Modernizar el PAME, acometiendo las reformas necesarias para la práctica
del deporte. 3/ Dignificar los parques públicos de Ripollet, limpios y con cobertura wiffi
en todos ellos, creando la figura del vigilante
de parques.
4/ Implantar en nuestra población una Escuela Oficial de Idiomas, con preferencia en el
Barri del Pont Vell.
5/ Establecer una Policía de Barrio, mediante
patrullas mixtas y que nuestros agentes pisen
la vía pública.
6/ Solucionar de una vez por todas la falta de
aparcamiento público en la población.
7/ Disminuir la carga impositiva de los ciudadanos (IBI-Basuras-Impuesto de Circulación). 8/ Recuperar el lecho del Río Ripoll
como zona de ocio y libre de huertos y cañaverales.
9/ Dinamizar el comercio local mediante la
implicación directa de los comerciantes y
eliminando figuras políticas alternativas.
10/ Priorizar frente a la Generalitat de Cataluña, la construcción de la Residencia de
la Tercera Edad, el Hospital Comarcal, la
implantación de nuevos institutos y el “soterrament” de la C-58 a su paso por Ripollet.
Ante el nuevo reto de que avecina, solo podemos decir VAMOS RIPOLLET.
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Gracias a todos los votantes
del Partido Popular

A la importante cita electoral de las generales no han fallado los que con nuestro voto
al Partido Popular queremos para España
los cambios que necesita para crear empleo
y mantener las prestaciones sociales. España
necesita estabilidad, unidad y buena gestión
para garantizar el presente y el futuro de todos los españoles.
Desde el PP trabajaremos desde las instituciones nacionales para alcanzar esos objetivos con la representación obtenida gracias
a la confianza de nuestros votantes. Por esa
confianza expresada en las urnas con su voto
damos desde el Partido Popular las gracias a
todas aquellas personas que han confiado en
nosotros.
Este mes de mayo también es el momento
de votar pensando en lo que queremos para
Ripollet los próximos cuatro años. El hartazgo de años y años de gobiernos socialistas
dieron la victoria en 2015 a la izquierda independentista más radical. En 2019 tenemos
las calles sucias, lacitos y promesas incumplidas. Con el dinero y el tiempo de todos han
demostrado que las opciones radicales sólo
traen propaganda y promesas incumplidas.
Los gobiernos socialistas y una legislatura
de radicales apoyados puntualmente por C’s
han llenado las arcas municipales y agotado
la paciencia de un gran número de vecinos.
Han puesto dinero municipal para enseñanza
donde debería estar el dinero que la Generalitat se gasta en independentismo. Mientras
tanto los jóvenes esperan ayudas en vivienda
y empleo. Los mayores no ven ni empezar
sus equipamientos. Todos sufrimos una sanidad corta de médicos y con largas listas de
espera. Así no podemos seguir si queremos
un Ayuntamiento al servicio de los vecinos
de Ripollet. Es hora de que los vecinos mejoren Ripollet democráticamente con sus
votos.
Desde el PP de Ripollet hemos trabajado
desde el primer día atendiendo quejas y sugerencias que hemos llevado al Ayuntamiento. Somos los que nos sentimos orgullosos
de ser españoles y queremos lo mejor para
Ripollet trabajando día a día por las mejoras
reales para los vecinos de Ripollet que no pueden esperar cuatro años más.

Amb la força de la gent

Per a construir una República sòlida i inclusiva, amb la que tothom s’hi senti reconegut,
aquesta s’ha de fer des de baix, des de cadascun
dels municipis d’arreu del país implementant
polítiques republicanes, unes polítiques més
justes i socials que garanteixin les mateixes
oportunitats per a tothom, fetes amb la complicitat de la població, des del carrer, amb la
força de la gent, seguint l’esperit que va fer
possible fites com l’1 d’octubre o la sentència
condemnatòria contra la fàbrica Uralita pel
perjudici que l’amiant va tenir sobre les veïnes
i veïns de Ripollet i Cerdanyola.
Els eixos que defineixen la nostra política
d’esquerres per Ripollet —i en definitiva, els
que defineixen a Esquerra Republicana com a
formació política—, pels quals ens hi hem deixat la pell i ens la continuarem deixant són la
justícia social: hem ampliat el màxim possible
les partides econòmiques destinades al benestar social; l’educació, amb la recent instauració dels dos primers instituts-escola del municipi i amb el compromís del departament
d’Ensenyament d’una planificació educativa
a vuit anys vista hem fet un primer gran pas
per capgirar la dramàtica situació que vivia
el sistema educatiu a Ripollet i consolidar les
bases d’un model d’èxit, treballarem per a la
creació d’un nou espai per a l’escola de música i l’escola d’adults; la cultura, eina cabdal
de transformació social, que fomenta el pensament crític i la creativitat, fent de Ripollet
una ciutat més oberta i inclusiva; l’economia
responsable i el desenvolupament sostenible:
és imprescindible treballar en una planificació
econòmica efectiva amb un calendari per realitzar les actuacions necessàries en espais públics municipals: dignificació del nucli antic,
reforma dels parcs i jardins i de la via pública,
fer efectius els desitjats projectes de municipalització de l’aigua i el pla de mobilitat, així
com el soterrament definitiu de la C-58; la
democràcia participativa, hem fet realitat la
creació de la taula de diversitat funcional i la
taula animalista, obertes ambdues a les veïnes
i veïns de la ciutat.
ERC de Ripollet, des de l’altra oposició, ha
demostrat ser el partit amb més capacitat per
arribar a acords i per fer realitat les polítiques
que milloren la vida de les ripolletenques i ripolletencs. Esquerra Republicana—ARA Ripollet tindrà un paper clau la pròxima legislatura; encara queda moltíssima feina per fer
i amb la força de la gent, ho aconseguirem!

Fem-ho junts

Ara que fem el darrer escrit d’aquesta legislatura volem enviar un missatge d’esperança.
Són moltes les vegades que durant aquesta
legislatura ja hem parlat de totes les promeses
no complertes per l’actual equip de govern.
Ara des d’aquí volem enviar un bri d’esperança, després d’aquesta prova de quatre
anys, després d’un govern que ha anat perdent suports durant els quatre anys, recordem que van començar amb 9 regidors i han
acabat amb dues renúncies i sortides de regidors que formaven part no d’un pacte de govern sinó de la mateixa candidatura electoral.
Clar exemple de qui ni tan sols són capaços
de gestionar i tirar endavant les seves promeses electorals. Tots hem esperat d’aquesta
legislatura quins serien els canvis promesos
que complirien, quina seria la nova política i
el nou estil de gestió. Ha quedat evident que
tot s’ha limitat a quatre accions a correcuita
a última hora, un munt de diners gastats en
estudis contractats a empreses privades i una
inoperància per aconseguir pactes estables i
permanents. Davant d’això nosaltres volem
fer un projecte per a tots els ripolletencs, un
projecte de poble des de la passió i l’experiència per tal de fer partícips a tots els ripolletencs. Un projecte basat en l’enfortiment
de la xarxa estructural municipal, amb el
comerç com un eix fonamental de generar
riquesa. Amb un Ajuntament que faci costat al moviment associatiu variat, ampli i ric
que tenim a la nostra vila. En menys d’un
mes ens juguem el futur dels pròxims quatre
anys, ens juguem aconseguir quatre anys de
progrés local o quatre anys d’estancament.
Nosaltres ho tenim clar, Fem-ho junts!!!
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I APART

L’alcalde de Ripollet, José María Osuna, va inaugurar la jornada

Es presenta la nova Associació
d’Empreses de Ripollet
El passat 11 d’abril, el Centre Cultural
va acollir la jornada ‘Teixit empresarial
Desenvolupament econòmic’, adreçada a totes les empreses dels polígons
industrials de Ripollet. L’objectiu de
la trobada, que es va desenvolupar
al llarg de tot el matí, era promocionar l’associacionisme empresarial, a
través de l’Associació d’Empreses de
Ripollet i la presentació d’altres casos
d’èxit al Vallès.

Les empreses s’associen

El plat fort de la jornada va ser la presentació de l’Associació d’Empreses de
Ripollet, a càrrec del seu president, Jesús
Chorrero. L’Associació d’Empreses de
Ripollet va néixer amb l’objectiu de defensar els interessos tant particulars com
col·lectius dels empresaris ripolletencs
davant les administracions i entitats,
tant municipals com supramunicipals.
Els principals objectius de l’associació
són la millora de les infraestructures, la
sol·licitud d’ajudes a organismes oficials,
aconseguir millors condicions en productes i serveis, la cooperació empresarial i el suport en les reclamacions a
les administracions. Asseguren que “és
imprescindible pel desenvolupament”
de les empreses la cooperació, especialment entre les d’una mateixa ciutat.
A la jornada es van presentar també
les associacions empresarials de Sant
Quirze del Vallès, Castellar del Vallès
i Cerdanyola del Vallès. Precisament,
el passat 22 de març, representants de
l’Associació d’Empreses de Ripollet,
acompanyats per les tècniques de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic de

l’Ajuntament de Ripollet, van visitar
l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Sant
Quirze del Vallès. L’objectiu de la visita
era conèixer l’experiència d’una altra
associació que recentment ha passat pels
mateixos passos que la novella entitat
local, per tal de tractar aspectes organitzatius, de funcionament, objectius i de
relació amb l’administració, entre altres.
L’empresariat local, que en aquests
moments està traçant les línies de la seva
entitat, va valorar l’experiència com a
molt profitosa.
A la presentació de l’acte l’alcalde de
Ripollet, José María Osuna, va animar
als empresaris ripolletencs a aprofitar
la conjuntura econòmica i les ajudes
que vindran des de l’AMB i va celebrar
també la seva voluntat de cooperar per
millorar l’economia a la ciutat.

Pla de Polígons

El Pla de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Ripollet, que es va presentar durant la jornada a càrrec d’Antonio
Quesada, el coordinador de l’Àmbit de
Desenvolupament Econòmic, buscarà
millorar les condicions dels polígons
durant el període 2019-2025. Preveu
un total de 54 accions, repartides en
els sis àmbits d’organització, planificació i gestió; infraestructures de serveis
bàsics i avançats; mobilitat; entorn urbà
i espais lliures; serveis i recursos per a
les empreses i el seu personal, així com
promoció i comunicació.
Els objectius estratègics del pla inclouen la millora de la conservació dels
polígons industrials ripolletencs, tant

pel que fa al manteniment com a la
realització de millores; la planificació
de prestació de serveis a les empreses que hi ha instal·lades; l’adaptació
dels polígons a nous requeriments de
competitivitat econòmica per fer front
a l’obsolescència de les construccions; la
generació d’un entorn necessari perquè
els polígons esdevinguin espais d’atracció cap a noves empreses i inversions i
també la promoció continuada de venda i lloguer dels espais ja existents.
Dins el marc del Pla de Modernització
de Polígons de la Diputació de Barcelona Ripollet ha rebut una ajuda de
850.000 € per impulsar algunes de les
actuacions d’aquest Pla de Polígons
d’Activitat Econòmica.

11 /

Núm. 247 — Maig 2019

L’AFEGIT
Alfonso López
Vicepresident de l’Associació
d’Empreses Ripollet
Esther Puertas
Tresorera de l’Associació
d’Empreses Ripollet

—
L’Alfonso López, de l’empresa Calsi i
Esther Puertas, d’Emultron, són dos
membres de l’Associació d’Empreses
de Ripollet, la gran protagonista de la
Jornada ‘Teixit empresarial Desenvolupament econòmic’.
—
Les dues empreses treballeu molt a la
vora. Ni que sigui per veïnatge, teníeu
tracte abans de l’associació?
Alfonso: No. Fins que un dia l’Ajuntament
ens va convidar a les jornades i allà vam
veure la necessitat d’una associació que
pugui vehicular les necessitats i problemàtiques de les empreses. El que passa és que, a
l’estar allà tots junts, ens va ser més fàcil
prendre la decisió de tirar-ho endavant i
fer una associació, amb el dubte sempre de
quanta gent s’hi acabaria afegint per poder
treballar i poder començar a fer coses al costat de les institucions que siguin positives
pels polígons i pel territori.
Quines són les principals
problemàtiques que encaren les
empreses a Ripollet, quines
reivindicacions hi pot haver?
Esther: Principalment amb la mobilitat, les
comunicacions dels polígons. Hi ha moltes
àrees on encara costa molt d’arribar. Sé
d’una empresa d’etiquetes havia de treballar amb la Xina i no podia fer les seves
operacions diaries perquè no era accessible.
Les infraestructures, sembla mentida, però
avui dia són molt importants. I anem tan
de pressa que no ens podem aturar, anar
endavant i fer-ho tots junts.
Alfonso: Hi ha polígons que històricament
han tingut problemes i n’hi ha d’altres, com
el nostre de Pinetons, on no ens podem
queixar. Però l’urbanisme ha estat històricament vivint molt al dia, sense una gran
planificació prèvia, pel fet que estem molt
integrats dins el nucli urbà. Però ara hauríem de fer un pas més enllà, tenim unes
exigències molt importants de comunicaci-

ons i infraestructures, amb molts polígons a
la vora i en conseqüència quedem dins d’un
nucli molt important d’empreses.
Quins són els vostres primers
objectius?
E: Primer que se’ns conegui i vinguin amb
nosaltres el número més gran d’empreses
possibles. Se’ns pot contactar al correu
administracio@ass-empreses-ripollet.com,
o a través del Patronat Municipal d’Ocupació.
A: I el que necessitem és recopilar també
les necessitats de les empreses des del nostre
propi punt de vista, més enllà de les anàlisis
que puguin fer des de l’Ajuntament. Els
empresaris no només se’ns poden associar,
sinó que també ens poden fer arribar les
seves demandes i el que farem serà recopilar-les i fer-les arribar al consistori,
perquè conjuntament amb la Diputació i el
Consell Comarcal es pugui començar a tirar
endavant projectes.
Què us va cridar l’atenció dels models
d’èxit de què es va parlar a la jornada
empresarial?
A: Hi ha casos més semblants, com Sant
Quirze i d’altres de diferents com Cerdanyola. A Cerdanyola hi ha molt més teixit
empresarial i les empreses són més grans de
mitjana, per tant la seva associació tot i que
funciona molt bé i està molt ben organitzada no pot ser un mirall per a nosaltres.
Nosaltres ens hem d’emmirallar en llocs
com Sant Quirze i Montcada, que tenen
moltes idees perquè fa molts més anys que
hi treballen que nosaltres. Allà hi ha molta
col·laboració i estan molt disposats també a
donar-nos un cop de mà.
Què us pot aportar la col·laboració
entre empresaris?
E: La idea és que faci millorar tot el nostre
teixit perquè les empreses es quedin al poble i no marxin i així puguin superar-se i
crear més llocs de treball per als ripolletencs.
Tenim també l’objectiu de conèixer-nos entre nosaltres per col·laborar i treballar amb
el mercat propi de Ripollet.
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En marxa el lloguer
de bicicletes R-Bici

El servei gratuït de lloguer de bicicletes de Ripollet, l’R-Bici, ja s’ha posat en
funcionament i s’allargarà fins al mes
d’octubre. Aquest servei consisteix en el
lloguer de bicicletes ja usades, reparades i
reciclades, per tal de donar-los una nova
vida. L’any 2018, durant el període de
funcionament de l’R-Bici, es van donar
d’alta un total de 583 usuaris i es van
realitzar 1.497 préstecs.

nnnnnnn

La Verema celebra el seu
10è aniversari

L’Escola Bressol Municipal La Verema
celebrarà el proper 2 de juny el seu desè
aniversari, amb una gran retrobada de totes
les famílies que ha passat per les seves aules
durant aquesta dècada. Durant tot el matí
es realitzaran tallers i activitats a les seves
instal·lacions i hi haurà moltes sorpreses
que portaran bons records a tots aquells
que hagin format part de la llar d’infants.

El CIP Molí d’en Rata serà el protagonista del Dia i la Nit dels Museus
2019, amb un programa dedicat a Emma Maleras

nnnnnnn

El Dia dels Museus a Ripollet
serà en clau #Scènica
El 19 de maig se celebra el Dia dels Museus a Ripollet i l’Ajuntament,
amb la voluntat de donar valor al futur de la tradició mitjançant la figura
de l’Emma Maleras, ha considerat adient participar el Dia Internacional
dels Museus dels dies 18 i 19 de maig amb la confecció d’un programa
que aglutini a la major part del programa totes tres celebracions: la Nit
dels Museus, el Dia Internacional dels Museus i la celebració de l’Any de
les Arts Escèniques. El diumenge al matí, el CIP obrirà les seves portes de
10 a 14 h i a les 11 es farà una visita guiada per adults. A més, l’entitat La
Careta Teatre organitzarà una representació del conte Odissea, una història
dels refugiats, un espectacle familiar que reflexiona sobre la crisi migratòria
al mediterrani.

Nit dels Museus

El dissabte al vespre, els visitants del CIP podran gaudir d’un programa
específic sobre l’Emma Maleras. Com a Joia del Museu 2019, es presentarà un dels vestits de gala que l’artista va fer servir, entre altres moments,
durant el concert de castanyoles de 1971 al Teatre del Gran Liceu i que va
tornar a lluir a l’homenatge en honor seu que es va fer al nostre municipi
l’any 1994. Posteriorment a les 21.30 es realitzaran unes Nits de Música
amb el nom d’ ‘Emma Maleras i les Castanyoles’ a càrrec de L’AETMV i
amb la participació dels professors de l’Escola de Música i la col·laboració
de Noelia España per tal de fer un recorregut per la història d’aquest instrument i explicar com la ripolletenca el va posar en valor.
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L’associació Camino Ancestral
de Santiago reclama una etapa
fins a Sant Pere de Rodes

La nova associació ripolletenca Camino
Ancestral de Santiago va començar les
seves activitats durant el mes d’abril. L’associació, dedicada a la difusió, l’estudi i la
protecció del patrimoni cultural que suposa
el Camí de Santiago, ha fixat un dels seus
objectius en el projecte ‘Jubileo 2021’, la
creació d’una nova etapa que connecti el
monestir de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà) amb la població d’Estella (Navarra).
El 19 de maig, l’associació organitza un
viatge al monestir per oferir una conferència històrica sobre Sant Pere de Rodes i la
possible connexió amb el sant.

nnnnnnn

Arriba la 6a edició de la
Caminada sense fum a Ripollet

Amb motiu del Dia Mundial contra el Tabac, que se celebra arreu del món, l’Ajuntament de Ripollet, amb la col·laboració
dels centres educatius, torna a organitzar
la ‘Caminada sense fum’, el dia 1 de juny.
L’any passat, unes 260 persones van caminar dues hores, des del Pavelló Joan Creus i
fins al Poliesportiu, passant pel Mas Duran.
Les inscripcions es poden fer al Centre
Cultural fins al 29 de maig.
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L’AFEGIT
Sake Ink
Artista

Mural animalista de Sake Ink, sota la passera del riu Ripoll
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Murals reivindicatius contra
la degradació de l’espai públic
El darrer mural, obra del cordovès Sake Ink, en favor de l’adopció d’animals domèstics abandonats, se suma a la ja extensa llista d’obres, realitzades
per diferents artistes urbans a diversos espais de la ciutat. La intervenció
comença amb la reparació dels murs que realitza la Brigada, perquè els
grafistes puguin plasmar les seves creacions, dignificant així l’espai públic.
Recentment, pel Dia de les Dones, es a inaugurar un mural feminista gegant, obra de Maga, a peu de l’església.

—
Artista cordovès de renom internacional, ha pintat el nou mural al pont de
vianants, al costat del parc del riu Ripoll.
Ha engegat una campanya per impulsar
l’adopció d’animals.
—
En què es basa el projecte “Adopta”?
Tot va començar el mes de juliol passat. Jo
com a artista mural normalment treballo al
carrer i vaig pintar un mural amb un gos
llebrer al parc del meu poble. Com amb
totes les meves obres, vaig compartir-lo a
xarxes i aquest va tenir una repercussió
brutal. Em va escriure gent de tot arreu del
planeta, associacions animalistes, protectores.
Per què et vas decidir a pintar-lo?
Jo mai havia tingut mascota, però un dia
em van donar una gosseta que havien
de sacrificar. Aleshores vaig començar a
empatitzar molt més amb els animals i
la seva problemàtica. Al sud d’Espanya, a
la zona de Còrdova especialment, on visc,
hi ha molts problemes d’abandonament
d’animals. Però no he tingut una formació
específica pel que fa als animals, sinó que
ho vaig aprenent tot sobre la marxa.
Has estat pintant a molts països i
ciutats, per què ara a Ripollet?
Vaig rebre una invitació del regidor Fran
Sánchez i de la tècnica de protecció animal,
la Rosa. Però la idea primària va ser de la
Mònica d’Animales Ripollet, que va veure
la meva feina i es va posar en contacte amb
l’Ajuntament.
Conflicte muralisme-grafiti?
S’ha de reconèixer que el muralisme deriva
del grafiti. Tot i que a gran part de la
població no li agrada el grafiti clàssic de
firmes, de lletres, aquest és el començament
de tot. Per construir una casa s’han de fer
primer els fonaments que no són agradables a la vista, però són essencials perquè
després la casa quedi bonica. I el nostre art
és quelcom que està contribuint, crec, a l’art
contemporani i s’acabarà estudiant.
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Activitats
d’estiu
de lleure i
esportives
Ripollet 2019

Aquest estiu els infants i joves de 3 a 17 anys tenen un total
d’onze propostes d’activitats de lleure i esportives entre
les quals escollir. El programa, que s’acaba d’editar, compta
amb una activitat menys que l’any passat, donat que l’AFI El
Martinet no podrà fer l’activitat, ja que el centre estarà en
obres. Així, ofereixen activitats el PAME, el CE l’Estel, el CE
La Gresca, l’AFA Els Pinetons, l’AMPA Escola Enric Tatché i
Pol, l’AMPA Gassó i Vidal, el Club Tennis Ripollet, el Bàsquet
Sant Gabriel, l’EFB Ripollet, l’Associació Futbol Sala Ripollet i el Club de Futbol Ripollet. En total, hi ha més de 1.500
places disponibles, entre el 25 de juny i el 26 de juliol.
Les propostes han estat treballades per les entitats organitzadores i el PAME, amb el grup tècnic de l’Ajuntament,
dins la Comissió de casals d’activitats d’estiu. Es realitzaran
en espais municipals i altres espais culturals. L’Ajuntament
aporta infraestructura i subvenciona part de les despeses.
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Escola esportiva del Patronat d’Esports

L’Escola Esportiva del PAME és un casal esportiu
organitzat per l’Ajuntament de Ripollet, on l’esport
és el protagonista i on es desenvolupen fins a 15
activitats diferents al llarg de la setmana. Segons l’activitat a realitzar i el grup d’edat a qui va dirigida, es
treballa amb jocs d’iniciació i preesportius.
L’activitat de la piscina és, per les dates, una de les
activitats estrella del Casal.
Els objectius generals, entre altres, són desenvolupar
la sociabilitat dels infants, fomentar l’autonomia,
respectar i afavorir el desenvolupament motor i
psicomotor introduir l’infant en els diferents esports
i desenvolupar el sentit més lúdic de l’esport.

Casal d’Estiu del CE La Gresca

La proposta educativa d’aquest casal d’estiu garanteix
un lleure educatiu de qualitat i amb professionals de
l’educació al servei dels vostres infants i joves.
La Gresca proposa un casal amb activitats i sortides,
sempre respectant l’infant i pensant en ell. S’ofereixen sortides, piscina i espais on cada infant sempre
escull en funció de les seves motivacions.
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Campus de l’EFB Ripollet

L’EFB Ripollet AD és un club de futbol
que es centra en la formació de joves
esportistes de la nostra ciutat. Per aquesta
raó, el nostre campus està destinat a la
tecnificació esportiva i més concretament a la pràctica del futbol, però posant
èmfasi en valors cabdals de la nostra societat, com ara la comunió entre els nens,
el compromís, l’educació, el respecte,
etc. Tot això, combinat amb la pràctica
del futbol. El Campus també compta
amb espais i activitats d’oci, com ara
tallers i jocs de taula i d’aigua.

Casal d’Estiu del CE l’Estel

El Centre d’Esplai l’Estel és una entitat
destinada a infants i joves de Ripollet
que vetlla per l’educació en el lleure.
Treballa per a fomentar l’esperit crític
i autocrític de les persones i per oferir
un repertori d’activitats i recursos per
gaudir d’un oci alternatiu i permetre als
infants i joves desenvolupar-se com a
persones. Per a aquest motiu, segueix
una sèrie de valors basats en la coeducació, el pluralisme, el respecte, la presa de
decisions a través del consens, l’autogestió i el respecte al medi ambient.
Per aconseguir la cohesió del grup
d’infants i l’acompliment dels nostres
objectius, l’entitat treballa un únic eix
d’animació durant tot el Casal. És per
aquest motiu que no ofereix inscripcions per setmanes.

School als nens de la nostra escola i a tots
aquells infants i joves de Ripollet que no
fan aquest esport al llarg de l’any i que
volen aprofitar l’estiu per provar-lo i
practicar-lo. Durant el Casal, els infants
faran les següents activitats: tennis, anglès, jocs, piscina i treballs manuals.

Campus del bàsquet
Sant Gabriel

L’estiu és una oportunitat per continuar
amb l’educació i formació dels joves i
per fer-ho de forma lúdica i diferent
del treball que es realitza durant el curs
escolar. Amb l’experiència adquirida i el
bagatge de l’èxit de les quatre edicions
anteriors, l’esport i en aquest cas el bàsquet, pot ser un mitjà adient per ocupar
el temps lliure de l’estiu de forma saludable, esportiva i formativa. Tot això,
a banda de poder seguir treballant els
objectius tècnics, tàctics i actitudinals
propis de l’Escola de Bàsquet.
El BSGR és l’escola de bàsquet del
poble. Amb 18 equips i més de 180
practicants, ha esdevingut una referència en la utilització del bàsquet com a
eina formativa de nens i nenes, així com
una entitat indispensable per entendre
l’auge del nostre esport a la ciutat, a la
qual està estretament vinculada.

Casal d’Estiu de l’AFA
Els Pinetons

Un casal diferent i divers, on els infants
es divertiran descobrint les curiositats
que s’amaguen al nostre entorn, la
natura i el medi ambient, el teatre, la
dansa, la música, el joc i l’esport.
La dinàmica del Casal s’organitza a
partir de gimcanes, de jocs d’aigua, de
jocs tradicionals, d’activitats a la piscina,
de castells inflables, de treballs manuals
i –sobretot– d’imaginació i de ganes de
passar-ho bé entre tots, amb una proposta lúdica i educativa on s’estimula la
participació i la creativitat i es fomenta
el treball en equip i la convivència, tot
basant-nos en la importància de gaudir
junts del temps d’oci.

El Casal d’Estiu de l’Escola Els Pinetons i gestionat per l’AFA, té com a eix
temàtic el món de l’art. L’art com a fil
conductor dels processos d’aprenentatge
i descoberta d’un mateix, de la relació
amb els altres i del món que ens envolta. L’art d’observar, de contemplar, de
meravellar-se, d’admirar, d’inspirar-se
i d’aprendre a mirar. L’art d’investigar,
d’experimentar i de crear mitjançant el
joc. Així, viatjarem per diferents etapes
i corrents artístiques per conèixer la
varietat de tècniques que ens ofereix
l’art. Les propostes previstes seran variades: des de les relacionades amb alguns
artistes i obres d’art a jocs al pati, jocs
d’aigua i sortides per a visitar diferents
llocs artístics fora i dins de Ripollet. i
també la Piscina Municipal!

Tennis Summer School
del Club Tennis Ripollet

Casal Esportiu de l’Associació
Futbol Sala Ripollet

Casal de l’AMPA Tatché

El Club Tennis Ripollet i la seva escola
tenen com a una de les seves activitats
durant tot l’any la introducció i el desenvolupament del tennis entre els infants i
joves. A l’estiu oferim la nostra Summer

Aquest casal està dirigit a infants com
a proposta lúdica i educativa per a les
vacances d’estiu. Inclou una programació d’activitats adequades a les edats i
centrada, principalment, en la pràctica

del futbol sala, a més de tallers, activitats
de descoberta de l’entorn, piscina, jocs i
altres esports.

Casal de l’AMPA Gassó

S’ofereix als infants d’entre 3 i 12 anys
una proposta i una experiència on ells
són els veritables protagonistes.
Aquest casal ha de ser una experiència
única irrepetible i extraordinària, a més
a més d’emocionant, enriquidora i plena
d’aprenentatges. Els infants podran gaudir, així, de moltes i diferents activitats
lúdiques i creatives, aventures i vivències, amics i companys. que els possibilitaran créixer, descobrir, compartir i
aprendre divertint-se.

Escola d’Estiu del CF Ripollet

A l’Escola d’Estiu CF Ripollet, en la
qual participaran infants de 5 a 14
anys, es realitzaran activitats lúdiques i
esportives, amb el futbol com a activitat
central, a banda de jocs, tallers i piscina.

Casal de l’AMPA Gassó

S’ofereix als infants d’entre 3 i 12 anys
una proposta i una experiència on ells
són els veritables protagonistes.
Aquest casal ha de ser una experiència
única irrepetible i extraordinària, a més
a més d’emocionant, enriquidora i plena
d’aprenentatges. Els infants podran gaudir, així, de moltes i diferents activitats
lúdiques i creatives, aventures i vivències, amics i companys. que els possibilitaran créixer, descobrir, compartir i
aprendre divertint-se.

Ajuts econòmics

L’Ajuntament de Ripollet, a través
del Departament de Serveis Socials,
ofereix ajuts econòmics individuals dirigits a famílies que tinguin dificultats
per fer front al cost d’aquest casals per
als seus fills. Per accedir als ajuts caldrà
concertar visita a les oficines de Drets
Socials Bàsics, c. de Can Masachs, 1820, abans del 17 de maig.

Consulteu la
publicació
electrònica al
següent enllaç
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nnnnnnn
“La gent desconeix
els tràmits que
ha de seguir per
denunciar.”
nnnnnnn
Eulàlia Barros i Jaume López, als estudis de Ripollet Ràdio

El Punt d’orientació jurídica
acosta la justícia als ciutadans
El Punt d’orientació jurídica és un servei gratuït per a tots els
ripolletencs, que s’ofereix cada divendres, de 10 a 13 h, en
col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Sabadell. Els lletrats encarregats del servei proporcionen orientació jurídica
En què consisteix la vostra feina
al Punt d’orientació jurídica?
Jaume: Bàsicament en assessorar als
ciutadans en els problemes que es poden
trobar al seu dia a dia. D’entrada, el
servei ha estat molt ben rebut, tothom en
surt molt content tot i que moltes vegades ens agradaria poder fer més amb cada
cas. Però és una primera orientació que
el ciutadà agraeix i el fet que es pugui
rebre directament a la teva mateixa ciutat
és una bona manera d’apropar la justícia
al ciutadà i poder fer les coses més fàcils.
Fins a quin punt és necessària una iniciativa així a les poblacions?
Eulàlia: Ens vam trobar que tenim problemes amb poblacions com Ripollet,
on ens trobem que el transport pot ser
una mica deficitari cap als jutjats, perquè
no hi arriba el tren. I a les persones amb
mobilitat reduïda o dificultats econòmiques els pot ser molt difícil desplaçar-se
fins als nostres punts fixes. Per això es va
decidir apropar la justícia al ciutadà amb
punts com aquest.
Com es pot passar d’aquesta orientació
a la justícia gratuïta?
E: El primer cribratge el fan el Jaume i
la Marta, que com que són uns lletrats
que també formen part del torn d’ofici
i són especialistes en diverses matèries
els cribratges que ens fan els validem

en temes com habitatge, serveis socials, consum i qualsevol
altre assumpte que es treballi en l’àrea de Justícia Social.
L’Eulàlia Barros, membre de la junta d’ICASBD responsable
del torn d’ofici i Jaume López, advocat, ens en parlen.

automàticament al servei d’orientació
jurídica del jutjat. D’aquesta manera, si
ells consideren que el tema que planteja
el ciutadà és tributari de justícia gratuïta,
automàticament se’ls obrirà l’expedient
de justícia gratuïta.
Hi ha prou coneixement entre
la ciutadania de la justícia gratuïta?
E: No. Les persones, com que són coses
que no es troben al seu dia a dia, quan
tenen un procediment judicial o qualsevol problema no saben on acudir. És
per això que són tan importants aquests
punts d’orientació jurídica municipal.
Us entren qualsevol tipus de casos?
J: Tractem tot tipus de temes, excepte la
violència domèstica i els casos relacionats
amb el dret laboral, perquè el treballador
hi pot accedir gratuïtament ja directament, però sempre podem fer una primera orientació en aquest tema. En casos
de violència de gènere no hi entrem
perquè ja hi ha un advocat específic de
l’Ajuntament.
Quin és el perfil de l’usuari del vostre
servei?
J: Normalment són persones que no
tenen coneixement de cap advocat de
referència. Acostumen a ser treballadors
assalariats, que per desgràcia no tenen
gaires recursos econòmics.

És cert allò que es diu que un advocat
d’ofici, per bo que sigui, mai serà el
mateix que un advocat pel qual paguis
molts diners?
J: El fet de pagar me´s no vol dir que
el resultat sigui millor. Dia a dia ens
trobem que advocats del torn d’ofici, que
fem la nostra feina també des del punt de
vista privat, fem sempre la nostra feina
de la mateixa manera independentment
dels honoraris que pugui pactar.
En aquest país hi ha por a la justícia,
a denunciar?
E: En aquest país el que veiem és que hi
ha més desconeixement que por. La gent
deixa de fer coses perquè desconeix els
tràmits que ha de seguir per denunciar,
demandar o fins i tot per orientar-se
correctament. Però tan bon punt els
aconseguim aquesta orientació, aleshores
tot flueix com ha de fluir.
Jordi Pi Lletí
Intus

Punt d’orientació jurídica
Tots els divendres, de 10 a 13 h
Drets Socials
C. de Can Masachs, 18-20
Tel. 935 046 007
A/e: serveiorientaciojuridica@ripollet.cat
Cal demanar cita prèvia
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Dimecres 1

CONCURS DE FOTOGRAFIA:
DIA DE LA DANSA DE RIPOLLET

VIU EL MERCAT SETMANAL

A les 17.30 h, al parc del riu Ripoll

Parades tot el dia
A les 19 h, a les pistes de l’ESBAR

Sorteig d’un iPhone amb butlletes que es
podran aconseguir durant tot el dia fent
compres al mercat setmanal. El guanyador
haurà de ser present a la rifa.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
Associació de Paradistes de Ripollet

Dijous 2
CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
DAD, DE NOB

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Dad és un pare solter que treballa a temps
complet cuidant les seves quatre filles, tot
això sense deixar de banda la seva carrera
d’actor (en atur) i les ganes de viure la vida.
Per a infants de 8 a 12 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Organitza: Acció Fotogràfica de Ripollet

DIA DE LA DANSA:
FINAL DE FESTA MISCELÀNIA
ESPECTACLE PIROMUSICAL
A les 21.30 h, al brollador
del parc dels Pinetons

TEATRE: SÀPIENS

A les 21 h, al Teatre Auditori

Què passaria si, de sobte, una altra espècie
superior ens hagués de cuidar a nosaltres,
els humans? Aquesta obra de Roc Esquius
es basa en imaginar fins a quin punt
seríem capaços de viure en aquesta versió
de la realitat. Preu: 16 €. Consulteu
la disponibilitat d’entrades a www.
espectadorsripollet.cat.
Organitza: AETMV

De 9 a 14 h i de 17 a 21 h,a la sala
d’actes del Centre Cultural

Marató de donació de sang.
Organitza: Banc de sang de Ripollet

DIA DE LA DANSA: TASTETS
DE DANSA

De 12 a 13 h, al pati del Centre Cultural

DIA DE LA DANSA:
MASTERCLASS DE FLAMENC

A les 17.30 i les 19.30 h, a l’escola
Els Pinetons

Masterclass de ball flamenc per a infants
(a les 17.30 h) i per a adults de nivell
intermedi/avançat (a les 19.30 h). De la
mà de Yolanda Cortés. Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia al Centre Cultural
abans del 2 de maig.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
Entitats Locals

Diumenge 5
MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG
De 9 a 14 h, a la sala d’actes
del Centre Cultural

Marató de donació de sang.
Organitza: Banc de sang
de Ripollet

Dissabte 4
MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG

Divendres 3

Organitza: Ajuntament de Ripollet
i Entitats Locals

Actuacions i classes de dansa de diferents
disciplines. A càrrec d’entitats locals.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
Entitats Locals

DIRECTES DE SAM VIU:
ALUMNES DE L’ESCOLA
DE MÚSICA DE CERDANYOLA
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

DIA DE LA DANSA: ITINERARIS
DE DANSA
A les 17.30 h, al parc dels Pinetons

Espais senyalitzats.
—Espai 1: c. Puigmal/Av. Mediterrani
—Espai 2: esplanada del parc
—Espai 3: brollador
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
Entitats Locals

ANYSCÈNICA: FIRA D’ENTITATS
De 10 a 14 hores, a les rambles
de Sant Esteve i Sant Jordi.

Mostra amb més de 60 parades
d’associacions de la vila.
Activitats inspirades en l’AnyScènica:
—Concurs de còmics (emplenar les
vinyetes). Els treballs s’exposaran
posteriorment al Mercat Municipal.
—Gimcana ‘Circus Rhombus’
—Conte: La Caja de Cristal, a les 11.30h.
Escrit i narrat per l’actriu Helena Bea.
Espectacle familiar i gratuït. A càrrec de La
Careta Teatre.
—Body Paint. Durant tot el matí, dos
body paints a càrrec de La Careta Teatre.
Organitza: Comissió de la Fira d’entitats i
el Servei Comunitari de l’Institut Can Mas

FIRA DE COMERÇ AL CARRER

De 10 a 15 h, a la rambla de Sant Esteve

Moda i complements, regal, llaminadures,
decoració, calçat, alimentació i serveis
d’assessorament, entre altres.
—Resultats del Concurs del Parany a
l’Aparador, a les 13 h
Organitza: Unió de Comerciants de
Ripollet

18 /

Agenda Núm. 247 — Maig 2019

FESTA DE FI DE CURS
D’SB DANCE

DIA DE LA DANSA:
BALLA’M UN LLIBRE: LO.LI.TA

Preu: 8€
Organitza: SB Dance

Lo.Li.Ta és una proposta que fusiona
literatura i dansa, un espectacle al
voltant del personatge de la gran novel·la
de Vladimir Nabokov. Innocència,
objectualitat i degradació. A càrrec de cia
La Taimada. Per a públic adult. Consulteu
la disponibilitat d’entrades.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 11 i les 18 h, al Teatre Auditori

JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
“FEM SABÓ!”
De les 10.30 a les 13.30 h,
al parc Massot

Taller de confecció de sabó reciclat. De la
mà de La Gresca. Activitat lliure i gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
“CIRCUITS SOBRE RODES”
De les 10.30 a les 13.30 h, al parc
dels Pinetons

A càrrec de Casa Natura. Activitat lliure i
gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

DIRECTES DE SAM VIU:
ROCKIN HORSE

A les 13 h, al parc del riu Ripoll.

Organitza: Associació Sam Viu

A les 20 h, a la Biblioteca Municipal

Divendres 10
NITS DE MÚSICA L’AETMV:
“HISTÒRIA DEL CINEMA MUSICAL
NORD-AMERICÀ (46ª SESSIÓ).
ANYS 1974-75”
A les 20 h, al Centre Cultural

De la mà de Joana Raja i Lluís López.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“MONTPHOTO 2018”
A les 19.30 h, al Centre Cultural

Organitza: AFOCER

SORTEIG DEL PARANY
A L’APARADOR

Sorteig de la 4a edició del Parany a
l’aparador que que s’ha dut a terme del 15
al 27 d’abril entre més de 45 establiments
participants. S’han repartit un total de
3.000 paperetes de participació.
Organitza: Unió de Comerciants de
Ripollet

CONCENTRACIÓ DE MAREA
PENSIONISTA

A les 18:30 h, a la plaça de Pere Quart

Organitza: Marea Pensionista de Ripollet

Dimecres 8
HORA DEL CONTE:
“CONTES DELS ANDES”

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Contes inspirats en un viatge a Cusco
(Perú) que revelen la saviesa de les
tradicions d’aquest poble i el seu amor a
la Pachamama (la mare terra). Els contes
els acompanyem amb música i cançons
tradicionals. A càrrec Cia. Bufanúvols. Per
a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 18 h, davant del Centre Cultural

Totes les curses estan obertes a atletes
federats i populars. Inscripcrions gratuïtes
fins al 9 de maig a les 20 h. Més info al
www.pame-ripollet.org.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 12
TALLER DE PHOTOSHOP

De 10 a 14 h, al Centre Cultural

Places limitades. Cal inscripció prèvia al
Centre Cultural o a acciofotografica@
gmail.com.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
“L’ENERGIA DE L’AIGUA A CASA”
De les 10.30 a les 13.30 h,
al parc Massot

Endinsa’t en l’energia de l’aigua de casa.
De la mà de La Gresca. Activitat lliure i
gratuïta. Activitat oferta per l’AMB.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
“MICRONATURA, ELS INSECTES
DEL PARC”

A les 13:30 h, a la rambla de Sant Esteve

Dilluns 6

XXIII MILLA URBANA
DE RIPOLLET:
MEMORIAL JUAN SUÁREZ

De les 10.30 a les 13.30 h,
al parc dels Pinetons

A càrrec de Casa Natura. Activitat lliur
i gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

HOLI, FESTA DELS COLORS

Dissabte 11
IOGA EN FAMÍLIA

De les 11 a les 12.30 h, al Centre Cultural

Organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“L’ESQUIROL PINYOL I ELS SEUS
AMICS DEL BOSC”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

L’Esquirol Pinyol ha sortit a jugar al bosc,
però no troba als seus amics. I és que, s’han
amagat per fer-li una sorpresa. Ho faran
cantant! A càrrec Sara Genovart. Per a
infants de 0 a 3 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 11 h, a l’escola Francesc Escursell

Festa hindú dels colors. Entrada lliure,
es poden comprar els colors a l’escola el
mateix dia. Els menors de 12 anys han
d’anar acompanyats.
Organitza: AMPA de l’Escola Escursell

TALLER: INFORMÀTICA MUSICAL
De les 11.30 a les 13 h, a la seu
de la Societat Coral “El Vallès”

A partir de 12 anys. Destinat a aquells
que vulguin començar en la composició
amb la informàtica musical (àudio i
midi). Cal portar un ordinador o tauleta
amb qualsevol programa d’edició d’àudio
(Cubase, Audacity, etc.) Reserva de plaça:
enviar un correu electrònic amb les dades
personals a escolascv@gmail.com. Taller
Gratuït.
Organitza: Escola de Música de la Societat
Coral “El Vallès”.
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FESTIVAL ANDALUZ

A les 18 h, al Teatre Auditori

Divendres 17

Preu: 8 €
Organitza: Cuadro Andaluz de Ripollet

ANYSCÈNICA: 2A MOSTRA DE
CIRCBARRI

De les 17 a les 20 h, al parc del riu Ripoll

CAFÈ LITERARI: EL OCHO,
DE KATHERINE NEVILLE

Taller obert de circ i una mostra de circ de
totes les entitats participants.
Organitza: Ajuntament de Ripollet amb
la col·laboració de La Careta Teatre, AFI
Martinet, AFA Pinetons, Circ social
Alehop.

Organitza: AETMV

ANYSCÈNICA: NIT DELS MUSEUS

Dilluns 13
A les 15.30 h, al Centre Cultural

CLUB DE LECTURA
LLEGIR EL TEATRE:
STABAT MATER,
D’ANTONIO TARANTINO

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Com si es tractés d’un oratori profà
contemporani, una prostituta es plany per
la desaparició del seu fill, un jove llibertari
que ha estat detingut per la policia acusat
de terrorisme. A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 15
LLEGIM I CREEM:
“ABRACADABRA”

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Explicarem i descobrirem un munt de
llibres de màgia, amb mags i magues que
treuen conills blancs dels barrets i fan
trucs espectaculars. Per a infants a partir
de 4 anys. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DEBAT ELECTORAL

A les 19 h, al Teatre Auditori

Organitza: Revista de Ripollet

Dijous 16
BIBLIOSOUND: LNT
LANUBETORTUGA

A les 20 h, a la Biblioteca Municipal

Cicle de concerts a la Biblioteca a càrrec
de grups locals. 30 minuts de música per
tancar la biblioteca, un projecte que ofereix
un espai alternatiu als grups locals. En
col·laboració amb Associació Musical
Kanyapollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: OVELLES

A les 21 h, al Teatre Auditori

A través de la relació de tres germans,
Ovelles planteja obertament les
frustracions d’aquesta generació, les seves
pors i com les ha afrontat. Preu: 16 €.
Consulteu la disponibilitat d’entrades.
Organitza: AETMV

Dissabte 18
GR 151, ETAPA 8:
L’ESQUIROL - SANTA MARIA
DE BESORA

Al CIP Molí d’En Rata

De 20 a 00 h
Portes obertes al CIP

A les 21 h
Presentació la Joia del Museu 2019
Vestit de concert de l’Emma Maleras.
A les 21.30 h
Nits de música: “Castanyoles i Emma
Maleras”
A càrrec de l’AETMV i amb la
participació de l’Escola de Música.
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

A les 7 h, lloc a acordar

Diumenge 19

CUINA EN FAMÍLIA

ANYSCÈNICA:
DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS

Organitza: Centre Excursionista Ripollet
De les 11 a les 12.30 h, al Centre Cultural

Organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“COMUNICACIÓ I LLENGUATGE”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Dins d’un entorn lúdic es donaran eines
a les famílies per ajudar a estimular i
desenvolupar de forma harmònica la
comunicació i el llenguatge dels nadons.
A càrrec de Creixent entre Rialles. Per a
infants de 1 a 3 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ANYSCÈNICA: MOSTRA DE
DANSA: BOLLYWOOD
A les 12 h, al Mercat Municipal

Organitza: Ass. Bollywood Anaath

DIRECTES DE SAM VIU:
THE FOXHOLES

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Presentació del seu últim treball,
Mephistópheles.
Organitza: Associació Sam Viu

Al CIP Molí d’En Rata

De 10 a 14 h
Portes obertes al CIP

A les 11:30 h
Activitat familiar: conte “Odissea, una
història dels refugiats”. Helena Bea, actriu
de La Careta Teatre, narrarà el conte
“Odissea, una història de refugiats”, escrit
per ella mateixa i que explica la història de
l’Ayla i la seva família durant el seu viatge
des de Síria fins a Europa com a refugiats.
Espectacle familiar, gratuït, en català. A
càrrec de La Careta Teatre.
A les 11 h
Visita per adults
al Molí d’en Rata
Organitza:
Ajuntament de
Ripollet.
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DIRECTES DE SAM VIU:
LARRY SMITH & JOHNNY JULIÀ
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
“TESTING DE BIODIVERSITAT”
De les 10.30 a les 13.30 h,
al parc Massot

Activitat de testing de biodiversitat al
Massot. De la mà de La Gresca. Activitat
lliure i gratuïta. Amb la col·laboració de
CM l’Arrel i Casa Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
“MANDALES DE NATURA”
De les 10.30 a les 13.30 h, al parc
dels Pinetons

A càrrec de Casa Natura. Activitat lliure i
gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

FESTIVAL D’ALUMNES DANSA
JOVE NOELIA ESPAÑA
A les 18 h, al Teatre Auditori

Organitza: Dansa Jove Noelia España

Dimarts 21
CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
ELS MUMIN A LA RIVIERA,
DE TOVE JANSSON

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

L’entranyable família de trols Mumin
insisteixen en fer un viatge a la glamurosa
Riviera francesa, on tot acabarà en un gran
embolic molt divertit.
Per a infants de 8 a 12 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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Dimecres 22
HORA DEL CONTE:
EL COET INVISIBLE

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

L’univers és ple de contes, algunes històries
són tan grans que quasi no hi caben, altres
són tan petites que s’amaguen entre els
estels. Espectacle de contes, llum i ombres.
A càrrec de Sherezade Bardají. Per a
infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“CREATIVITART”
A les 18.30 h, al Centre Cultural

Mostra de treballs de l’alumnat del
taller d’arts plàstiques del centre cultural.
Organitza: AFOCER

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:
“VIU LES PUNTES AMB UNA
ALTRA MIRADA”
A les 20 h, al Centre Cultural

Mostra de treballs de les alumnes del taller
de Puntes de Coixí del centre cultural.
Organitza: AFOCER

Divendres 24
FESTES DEL BARRI DE l’AV
MARAGALL

Cap de semana del 24 al 26 de maig,
al parc Maragall

Organitza: AAVV Maragall

Dissabte 25
MOVEM EL TEATRE

Tot el dia, a diversos llocs de Ripollet

Organitza: AETMV

LLIURAMENT DE PREMIS
DEL CONCURS FOTOGRÀFIC

Hora a concretar, al Centre Cultural

Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

TROBADES AMB L’ART:
TOUR PER LES GALERIES
D’ART DE BCN

A les 10 h, a passeig de Gràcia/Aragó
(cantonada Casa Batlló).

Organitza: Ajuntament de Ripollet

STORYTIME:
MOUSY AND THE BIG RED BALL

A les 10.30 i a les 11.30 h, a la Biblioteca

Contes i aventures per als més petits. Una
manera divertida d’aprendre l’anglès!
A càrrec MT Idiomes - Kids&Us Ripollet. Per a infants de 1 a 3 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DIRECTES DE SAM VIU: FREDY
FRESQUET & ALEX THOMAS
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

Diumenge 26
JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
“BIOBLITZ METROPOLITÀ”
De les 10.30 a les 13.30 h,
al parc Massot

Sessió d’anellament d’ocells. De la mà de
La Gresca. Activitat lliure i gratuïta. Amb
la col·laboració de Casa Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
“BIOBLITZ METROPOLITÀ”
De les 10.30 a les 13.30 h,
al parc dels Pinetons

Sessió d’anellament d’ocells. A càrrec de
Casa Natura. Activitat lliure i gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGA AMB LA HISTÒRIA:
“ELABORA EL TEU PERFUM”
A les 12 h, al parc del riu Ripoll

T’han explicat alguna vegada com es
fan els perfums? Nosaltres t’ensenyem
i t’ajudem a crear el teu perfum
personalitzat! Places limitades. Inscripció
prèvia fins al 24 de maig al CIP Molí d’en
Rata, via telefònica al 93 594 60 57 o via
e-mail molidenrata@ripollet.cat Preu de
l’activitat: menors de 5 anys preu 1,50€/ a
partir de 5 anys preu 4€.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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TEATRE: 6 CHUPITOS

A les 20 h, a Gurri Taverna

Sis personatges que no es coneixen entre
ells han estat convocats a l’escena d’un
crim. Seràs capaç d’ajudar-los a resoldre’l?
Compra d’entrades in situ.
Organitza: Descargolats Teatre

Divendres 31

Altres activitats
INSCRIPCIONS A LA CAMINADA
SENSE FUM
Fins al 29 de maig, al Centre Cultural

Amb motiu del Dia Mundial contra el
Tabac, que se celebra arreu del món.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA: LA RÀBIA,
DE LOLITA BOSCH
DIRECTES DE SAM VIU:
JIMMY BARNATÁN
& THE COCOONERS

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

Dimecres 29

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Valenta, honesta i brutalment personal,
la novel·la de Lolita Bosch rememora
l’assetjament patit per l’autora en
l’adolescència, quan dels catorze als disset
anys, com tants altres adolescents, va ser
víctima de bullying. A càrrec d’Alícia Gil.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

LABORATORI DE LECTURA:
“JOCS DEFORMES”

Del 2 de maig al 31 d’octubre

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Dijous, divendres i dissabte, de 8.30 a 12 h
i de 18 a 21 h
Diumenge, de 8.30 a 12 h i de 17.30 a 21
h
Podeu recollir la bicicleta dins l’horari
establert i retornar-la sempre abans de les
21 h.

Formes que juguen a ser imatges, que
juguen a ser llibres, que juguen a ser
llegits com un joc de formes. Vols venir a
investigar, jugar, crear i experimentar amb
llibres ‘DeFormes’? Per a infants a partir
de 4 anys. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CURS DE CUINA TRADICIONAL
Tots els dilluns, al Centre Cultural

CINEFÒRUM

A les 19 h, al Centre Cultural

Organitza: Dones per la Igualtat

R-BICI: SERVEI GRATUÏT
DE PRÉSTEC DE BICICLETES

SUPERNIT DE TV3

De 19 a 21 h. Inscripcions al Centre
Cultural.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 20 h, a la Biblioteca Municipal

TALLERS DEL KFTÓ

A les 18.30 h, al Teatre Auditori

MÚSICA: LES ESTACIONS

5È TALLER SOBRE FIBROMIÀLGIA

RIPOLLETRES:
CAMINS DE LA SALUT

Un concert que combina dos estils musicals,
de la mà de músic Barry Sargent, amb la
particularitat que la música de Txaikovski
anirà enllaçant cadascuna de les Quatre
Estacions de Vivaldi. Preu: 16 €.
Consulteu la disponibilitat d’entrades.
Organitza: AETMV

Del 26 de març al 14 de maig. Cal
inscripció prèvia. Places limitades.
Inscripcions al CAP Pinetons, CAP
Ripollet i CAP La Farigola.
Organitza: Centres d’Atenció Primària de
Ripollet

Dijous 30
RECITAL POÈTIC: “ELS NOSTRES
POETES CATALANS DEL S.XIX. UN
PETIT TAST”
Activitat oberta al públic en general.
Entrada gratuïta, entrades a l’escola fins al
dia abans i a la taquilla del Teatre Auditori
el mateix dia de l’obra.
Organitza: CFA Jaume Tuset

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

Presentació del llibre Camins de salut:
Recursos infinits per a una vida més
saludable, una obra col·lectiva feta per un
equip de professionals que tracten múltiples
aspectes de la salut. Coordinat per la dr.a
Clara Biosca, metgessa del CAP Pinetons.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Torna la Supernit a la Biblioteca de
Ripollet. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
A les 21 h, al Teatre Auditori

Dimarts de 18 a 20 h: Cuina
Dijous de 19 a 20.30 h: Llengua de signes
Inscripcions a kftoripollet@gmail.com.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Cada dimarts de 10 a 12 h,
al CAP Pinetons

ALEHOP!

Cada dimarts a l’Institut Lluís Companys

Escola de circ social per a joves de 12 a
16 anys. De 17 a 18.30 h. Inscripcions al
Centre Cultural.
Organitza: Institut Lluís Companys
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TALLER DE BALL ANÍMIC

Cada dimarts,z al Centre Cultural

De 17 a 18 h
Organitza: Associació Fibromiàlgia
i Síndrome de Fatiga Crònica

CURS D’ORIENTACIÓ
DE MUNTANYA

Cada dijous, a un punt a acordar

Fins al 23 de maig. De 19.30 a 21 h
Corbes de nivell, brúixola, mapes, escales,
perfils. Tot el que cal saber per orientar-se
a la muntanya.
Organitza: Institut Palau Ausit
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

Del 29 d’abril al 20 de maig,
a les dues sales
“MontPhoto 2018”
Exposició organitzada per AFOCER
amb motiu de la celebració del 50
aniversari de l’entitat.
Del 21 de maig al 7 de juny,
a la sala 1 d’exposicions
“Viu les Puntes amb una altra
mirada”
Mostra de treballs de les alumnes del
taller de Puntes de Coixí del centre
cultural.
Del 21 de maig al 3 de juny,
a la sala d’art
“CreativitArt”
Mostra de treballs de l’alumnat del
taller d’arts plàstiques del centre
cultural.

Durant tot el mes de maig
“S’aixeca el teló!“
Mostra de llibres que parlen sobre
les arts escèniques (teatre, dansa,
circ, òpera, etc) i recull d’alguns dels
textos dramàtics més reconeguts pel
públic. Llibres que ens inspirem per a
l’Scènica.

CIP MOLÍ D’EN RATA

“Andreu Solà. La mirada d’un
ripolletenc a la Catalunya
modernista”
Amb aquesta mostra es posen a
l’abast de tothom les obres d’aquest
artista local, que fins ara estaven a
la sala de reserva del CIP. Solà va ser
pintor il·lustrador, fotògraf, articulista
i testimoni valuosíssim de la seva
època.

BIBLIOTECA

TALLER DE SARDANES

Tots els djous, al Centre Cultural

De de 19.30 a 20.30 h. Inscripcions
al Centre Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ENCANTS DELS ATURATS

Tots els dissabtes, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà intercanvi i artesania,
els dissabtes no festius, de 9 a 15 h.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.

MAÑANITAS FLAMENCAS
Tots els diumenges,
a la Peña La Macarena

De 10.30 a 15.30 h. Música flamenca en
directe, de la mà d’artistes locals i visitants
Organitza: Peña la Macarena

BALL PER A LA GENT GRAN

Tots els diumenges, al Casal d’Avis

De 18 a 20 h. Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Del 2 al 31 de maig
“13a Copa del món de clubs”,
a càrrec d’AFOCER
Mostra de les fotografies participants
al Mundial de Clubs 2018, la copa del
món de fotografia, en la qual l’associació Acció Fotogràfica va quedar en
37a posició de 188 clubs participants.
Del 15 de maig al 10 de juny
“La carbassa, la poma i el pèsol,
tres vegetals.molt femenins!”
La carbassa, la poma i el pèsol,
estan estretament relacionats amb
tres protagonistes la Ventafocs, la
Blancaneu i la Princesa del pèsol,
que formen part de l’anomenat cicle
de contes adreçats a les noies quan
havien de sortir de casa. Què tenen a
veure aquests relats tan antics amb
l’actual segle XXI?.

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals
que organitzin actes el mes
de juny, poden enviar
la informació abans del
20 de maig al correu
electrònic info@ripollet.cat.

Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre
la compra d’entrades dels
espectacles als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat
amicsdelteatre.cat
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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

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

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

Maga
Autora del mural
commemoratiu del 8M
al carrer del Padró
Maga (Esplugues de Llobregat, Barcelona) és il·lustradora, pintora mural i
educadora. La seva obra està en contínua transformació, però es basa en
la creació de personatges expressius
amb influències de còmic il·ilustració
japonesa, surrealisme, mitologia i hip
hop, entre altres.
Vuit dones de diferents cultures i
edats miren a Ripollet des del mur
del carrer padró. Com se’t va acudir la
idea?
No era la meva idea inicial, però com
que era un mur llarg, vaig poder encabir-n’hi vuit, pel vuit de març. La idea
que es volia transmetre és la sororitat,
el suport entre les dones i vaig voler fer
una cadena de persones que es posessin
la mà a sobre de l’espatlla. He intentat
representar a dones molt diverses, però
segur que em deixo a molta gent.
Quina ha estat la rebuda?
(Riu) Quan estàs pintant a casa teva
només veus tu la teva obra, però quan
ho fas en públic, sempre hi ha reaccions
diverses. Tant si és perquè surten només
dones, com perquè són de diverses
races, el lloc on està el mural… Jo em
quedo amb les opinions positives, que
són les que em fan sentir que té sentit
el que estic fent. Moltes s’hi han sentit
representades i m’han dit que estaven
contentes de veure tanta diversitat.
A molts homes també els ha agradat.
Dones grans m’han comentat el progrés
que han vist de la dona en tots aquests
anys i que ens mereixem un mural que
ho representi.
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Com vas començar a fer murals?
Doncs de casualitat. Jo ja pintava, vaig
estudiar belles arts i il·lustració i de
casualitat em van convidar a pintar un
mural en un centre social ocupat a Hospitalet. Em van dir “Tens tota aquesta
paret i pinta el que vulguis”. Jo aleshores encara pintava amb pinzell i carbonet i em vaig quedar de pedra. Més tard
em van convidar a una jam de grafiti i
vaig entrar en contacte amb l’esprai.
Hi ha polèmica entre el grafiter
i el muralista?
Hi ha de tot. Una cosa és el grafit més
il·legal, per afició, de pintar on es vol
i quan es vol, sense haver de demanar
permís. Per altra banda, hi ha projectes
com el meu, que serien impossibles de
fer sense permís, amb una bastida i tants
dies… Ara bé, hi ha gent del món del
grafit que no veu bé que t’hi dediquis
professionalment.
Traeix l’aspecte més de protesta
o rebel·lió del grafit?
Una mica l’essència il·legal, que no està
controlada per ningú, però també hi
ha gent que fa tant grafiti sense permís com murals. Jo sóc una d’aquestes
persones, ara faig aquest projecte, però
també vaig a pintar... (riu). Per l’estil
que faig jo, que és més il·lustratiu, necessito temps, no faig pintades ràpides i
per tant, me’n vaig a llocs on puc estar
tranquil·la.

nnnnnn
“Per tenir més murals
com aquest, cal tenir
més parets on la gent
que comença pugui
practicar”
nnnnnnn
venia gent de tot el món… i què va
passar? Es van endurir les lleis contra el
grafit i no es podia pintar enlloc. Ara
costa pintar enlloc més i com que no
hi ha gaires espais permesos, costa molt
que el teu mur duri gaire temps.
Com vius ser artista d’una obra
que molt possiblement acabarà
desapareixent?
Bàsicament has de fer-hi una foto.
El mural dura més o menys depenent
del lloc on pintis, però sempre fa ràbia.
Als murs lliures, de vegades, els murals
no hi duren ni un dia. Tinc murals que
m’han durat una hora. Has d’aprendre a
deixar-los anar.
Albert Borrell
Intus

T’hi veus obligada?
Sí. De fet, faig una crida des d’aquí. Per
poder arribar a pintar el mur del carrer
Padró he hagut de practicar molt. Però
on practico, si no tinc cap lloc on anar?
Vaig a llocs abandonats, o em busco
la vida. Ara s’està començant a moure
massa el tema d’alliberar murs, perquè
clar, si prohibim el grafiti, només fomentem la pintada ràpida. És impossible
fer coses maques sense tenir més temps,
per tant, la llei antigrafiti només fomenta el grafiti que no agrada a la gent.
Què és l’allibera murs?
Són espais que es deixen perquè la gent
hi pinti el que hi vulgui, sense que et
vingui ningú a dir-te res. El govern
local o una persona privada que tingui
aquests espais els pot “obrir” perquè
tothom hi pugui pintar. El boom va
començar a principis dels 2000, quan es
van alliberar molts murs a l’Hospitalet i
es van començar a desenvolupar artistes,
Foto: Clara Antón Photo

