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l’Agenda
Tota l’activitat cultural

de la ciutat

A la pàgina 17

Sumari
La municipalització de l’aigua 
avança en la seva tramitació i 
participació ciutadana / 
Pàg. 6-7

Es posa en marxa una targeta de bus 
per a trajectes locals a millor preu / 
Pàg. 11

PARLEM AMB: Juan García (AFIS) /
Pàg. 12

Ripollet rep quatre medalles d’or de 
la Federació Clavé /
Pàg. 13

El curs 2017-2018
arrenca amb un 6% més
d’alumnes d’ESO / Pàg. 3
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#Aiguafontdedrets

Construïm el nou Reglament
de l’aigua entre totes i tots!
L’Ajuntament de Ripollet ha engegat
el Procés Participatiu previ a la redacció
del nou Reglament de l’Aigua del municipi, 
amb un calendari d’activitats informatives
i participatives.

Cicle “Els dimarts de l’aigua”
Xerrades i recull d’aportacions
“L’aigua, un bé escàs”
Dimarts 3 d’octubre, de 18 a 19.30 h, al Centre Cultural
Benvinguda de l’alcalde, José M. Osuna
A càrrec de Francesc La Roca, membre del Patronat
i de la Junta Rectora de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua
“Som aigua: drets humans i béns comuns”
Dimarts 10 d’octubre, de 18.30 a 20 h, al Casal d’Avis
A càrrec de membres de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica i d’Enginyers 
Sense Fronteres
“Alternatives col·lectives a la gestió privada de l’aigua”
Dimarts 17 d’octubre, de 18 a 19.30 h, al Teatre Auditori del Mercat Vell
A càrrec d’una persona representant d’Eau de París, empresa pública d’aigua 
de l’Ajuntament de París, i Pilar Castillejo, 1a Tinenta d’Alcalde i regidora de 
Serveis Municipals i Municipalització de l’Ajuntament de Ripollet
“Participem en la gestió de l’aigua”
Dimarts 24 d’octubre, de 18 a 19.30 h, a l’Escola Anselm Clavé
A càrrec de Xavi Lopez, de l’Observatori Ciutadà de Terrassa; Santi Aragonès, 
de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, i Juan Martínez, d’Aigua és Vida

Rutes veïnals
“Ripollet i la història de l’aigua”
Dijous 5 d’octubre, de 18 a 19.30 h, , a la Casa Natura
A càrrec de Núria Valdovinos, professora del Departament de Geografia a la UAB
“Ripollet: riu, rieres i entorn de ribera”
Dissabte 28 d’octubre, de 10.30 a 12 h, a l’Institut Lluís Companys
A càrrec de Projecte Rius

4. Sessió de conclusió i retorn de les aportacions:
Durant el mes de novembre

participa.ripollet.cat/aiguapublica

Publicitat institucional
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AMB 
tOtA LA 
LLEtRA

El passat 12 de setembre es va iniciar 
el curs escolar 2017-2018. Uns 6.000 
alumnes des de P-3 fins a 4t d’ESO van 
començar un nou curs a les escoles i 
instituts públics i concertats de Ripo-
llet. El nombre d’alumnes d’aquest any 
a les etapes d’Infantil i Primària no ha 
canviat gaire, amb uns 4.300 alumnes 
matriculats en total. No obstant això, 
el nou repte i en el qual es té la vista 
posada quant a la planificació esco-
lar, el trobem a l’educació secundària, 
amb 1.696 estudiants de 1r a 4t d’ESO. 
Aquesta xifra suposa un increment 
d’alumnes respecte a l’any anterior: 
entren gairebé 100 alumnes nous a la 
secundària de Ripollet, incloent-hi tant 
centres públics com concertats.

Quant a les dades d’alumnes a l’etapa 
d’lnfantil, el nombre de matriculats a P-3 
no ha canviat tant respecte a l’any passat: 
de 439 al 2016 als 428 d’enguany. Per 
contra, sí que s’ha complert la previsió 
d’augment d’alumnes a l’ESO. Aquest 
any hi ha 1.680 matrícules d’alumnes en 
el total dels quatre cursos de l’ESO, el 
que suposa un increment de 100 alum-
nes respecte l’any anterior. 
Atès que l’alumnat a l’etapa de secundà-
ria creix i que aquest s’ha de repartir en-
tre els tres instituts públics del municipi 

Comença el curs a Ripollet 
amb augment d’alumnes
a l’educació secundària

i els dos que són concertats, s’ha arribat a 
parlar de si hi ha fugida d’alumnes de se-
cundària a altres poblacions del voltant. 
“La situació a altres municipis no és mi-
llor que a Ripollet, al final la gent ha ha-
gut de tornar a matricular-se a la nostra 
ciutat”, ha explicat el regidor d’educació, 
Oriol Mor, en declaracions a InfoRipo-
llet. Des de la Regidoria s’està estudiant 
com reacciona la gent en els processos 
de preinscripció i, posteriorment, de 
matriculació.
Segons el regidor d’Educació, “Ripo-
llet és un municipi amb una matrícula 
molt viva”. En aquest sentit, la Regido-
ria d’Educació ha assenyalat que el curs 
passat es van rebre 115 demandes de 
matrícula fora de termini i també algu-
nes demandes de canvis per aconseguir 
una escola més propera al domicili. En 
aquest curs actual, des del mes de juliol 
que es van acabar les matrícules oficials, 
s’han acollit fins al tancament d’aquest 
butlletí 68 matrícules vives, segons dades 
de la Regidoria. Què vol dir acollir ma-
trícules vives? Significa agafar els infants 
que han arribat a Ripollet i ubicar-los en 
un centre on es puguin escolaritzar, és a 
dir, es tracta d’alumnat que s’incorpora 
aquest inici de curs.

Quant a les demandes de canvi de mu-
nicipi, el regidor d’educació, Oriol Mor, 
ha dit que s’ha de tenir molta cura quan 
arriben alumnes amb necessitats educa-
tives especials, que els hi han estat diag-
nosticades, i que reben algun recurs edu-
catiu per aquest motiu. Però, “a Ripollet 
no el reben, perquè el recurs és d’un altre 
municipi”, explica Mor. Aquesta és una 
reivindicació que tant les direccions de 
les escoles com l’Ajuntament de Ripollet 
han fet a la Generalitat. “Som una ciutat 
metropolitana, amb constant moviment 
de gent que ve i marxa, i això on més ho 
pateixen és als centres educatius; ja que, 

nnnnnn
“Som una ciutat amb 
constant moviment 
de gent i això on més 
ho pateixen és als 
centres educatius”
 —Oriol Mor
nnnnnn

Entrada dels alumnes de l’Escola Els Pinetons, en un inici de curs reivindicatiu 
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Es reprenen les Comissions del Pla Educatiu Local
Un cop iniciat el curs, es reprenen les tasques de les diferents Comissions que integren el Consell Escolar Munici-
pal, per a les quals ja hi ha les dates de convocatòria. Pel pròxim dia 5 d’octubre, hi ha previst que es reuneixin les 
Comissions d’Espais Educatius Oberts i les de Suport i Participació de les AMPA. El 10 d’octubre i el 9 de novem-
bre estan convocades les Comissions d’Aprenentatge i Servei i de la Vila Groga, respectivament. Falta concretar 
encara quan es reunirà la Comissió de Planificació de Secundària.

Calendari escolar del curs 2017-2018
INICI DEL CURS
* Segon cicle d’educació infantil, primària, ESO,
batxillerat i GFGM: 12 de setembre
* CFGS i CFA: 19 de setembre de 2017
FI DE CURS
* 22 de juny de 2018
VACANCES DE NADAL
* Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018
(ambdós inclosos)
VACANCES DE SEtMANA SANtA
* Del 24 de març al 2 d’abril 2018
(ambdós inclosos)

FEStES DE LLIURE DISPOSICIÓ
* 13 d’octubre de 2017
* 7 de desembre de 2017
* 12 de febrer de 2018
* 30 d’abril de 2018
FEStES LOCALS 2018 
* 21 de maig de 2018 i 
* 27 d’agost de 2018 

quan arriben molts alumnes nous, el 
tracte a cadascun dels infants no pot ser 
tan individualitzat com abans”.
El regidor Mor també ha opinat que “tant 
el Departament com la Generalitat hau-
rien d’invertir més recursos i estar més 
centrats en les ciutats que reben una gran 
quantitat de matrícula viva”, com és el cas 
de Ripollet. A la matrícula viva, aquest 
inici de curs s’ha afegit un altre problema, 
que ha estat el fet que no haguessin arri-
bat tots els mestres substituts. El regidor 
d’Educació, Oriol Mor, es preguntava 
com a l’inici de curs aquestes vacants de 
professorat no estaven cobertes. “La Ge-
neralitat va apostar amb els seus pressu-
postos per dotar les aules amb més pro-
fessorat, un desplegament que ja estava 
preparat”, recorda Mor. Ara com ara, els 
mestres que faltaven ja estan incorporats 
als diferents centres educatius, des del 
passat dilluns 18. 

La secundària a debat
L’increment d’alumnes a la secundària 
suposa un repte que no és fàcil de resol-
dre, per això, des de la regidoria d’Educa-
ció està la vista posada en aquest tema per 
veure i seguir controlant com evoluciona 
la situació als centres escolars. En aquest 

sentit, recordem que, un cop descartat el 
4t institut per part de la Generalitat, les 
dues escoles públiques El Martinet i Els 
Pinetons han proposat convertir-se en 
Institut escola.
Amb aquest caire reivindicatiu va iniciar 
el curs l’escola Els Pinetons, que el ma-
teix dia 12 va donar la benvinguda als 
seus alumnes amb un acte per reivindicar 
la creació de línies d’ESO a l’escola. A la 
pancarta a la façana de l’escola s’hi llegia 
“Per l’Institut escola Els Pinetons. Volem 
continuïtat a la pública”. Des de l’Asso-
ciació de Famílies d’Alumnes, ja fa me-
sos que es treballa per demanar la creació 
d’un institut “que permeti donar cabuda a 
l’alt volum d’alumnes que en els anys vi-
nents accedirà als estudis de secundària”.
L’Escola Els Pinetons ja va rebre el passat 
mes de juliol el suport del Ple Municipal 
de Ripollet. Inma Anegas, vicepresidenta 
de l’AFA Pinetons, explica que la lluita 
continuarà durant tot el curs: “La nostra 
idea és anar directament a parlar amb els 
Serveis Territorials i el següent pas seria 
anar al Parlament”. El mateix passa en 
el cas de l’escola El Martinet, que també 
lluita per tenir un Institut escola.

Obres a centres educatius
Abans de l’inici del curs s’han realitzat di-
verses obres de millora en alguns centres 
educatius del municipi, tant a càrrec de 
l’Ajuntament com de la Generalitat. En 
el primer cas, s’ha pintat un mural a la fa-
çana de l’escola Clavé, s’ha adequat una 
rampa al menjador de l’escola Escursell i 
s’han acabat els vestuaris nous en un mò-
dul a l’escola Enric Tatché, a més d’instal-
lar llums LED a parvulari. Finalment, a 
l’escola Gassó s’han pintat diverses aules i 
a Tiana s’ha canviat el terra del menjador.
Pel que fa a les obres de la Generalitat, 
s’ha millorat el terra de quatre aules i el 
passadís de consergeria de l’escola Gassó, 
i també dues escales d’emergència, dues 
cobertes i la façana de l’institut Palau Au-
sit. Estan pendents, però, els mòduls dels 
Cicles Formatius al pati posterior de l’ins-
titut Lluís Companys (pendent de licitar) 
i la retirada del sostre d’uralita del pavelló 
de l’escola Ginesta, obra que s’ha ajornat 
per a mitjans d’octubre.

Mireia Folguera
Intus
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Valentí Gubianas:
“Cadascú aportem una cosa
a l’escola i a la societat. 
Estem connectats”

L’escola Anselm Clavé va començar el curs amb una imatge renovada i plena de 
color. L’il·lustrador Valentí Gubianas (Navàs, 1969) va pintar un mural a la façana 
de l’escola, al carrer de les Escoles. La idea va sorgir del mateix centre educatiu i 
amb el suport de l’Ajuntament es va realitzar el mural que ara decora la façana del 
centre i que de ben segur alegrarà les entrades a l’escola dels més petits. 

Com és que estàs pintant aquesta façana i d’on va sortir la idea?
Es va posar en contacte amb mi l’escola Anselm Clavé. He parlat principalment amb 
l’escola, però també amb l’Ajuntament. Em van dir que tenien un mur i que volien 
renovar la imatge del centre. Els vaig explicar el meu pla de treball: primer genero les 
idees, faig l’esbós i després realitzo el mural. La fase de generació de les idees la vam fer 
conjuntament. Els vaig demanar què era l’escola i d’on venia i ells em van explicar les 
idees i l’aire que li volien donar. Llavors jo vaig fer una proposta en forma d’esbós, vam 
fer algun ajust i ho vam tirar endavant.

Llavors el disseny és teu amb el vistiplau d’ells, no?
Sí, però la idea base és un concepte que em va donar l’escola i que em va anar molt bé 
per començar a treballar que és “estar connectats”: entre els alumnes, pares, gent de l’esco-
la i gent del voltant. Aquesta idea va ser com una llavor.

Què representa la imatge ben bé?
Simbolitza uns personatges que poden ser nens o adults. Són ambigus. Poden ser un nen 
o una nena. Poden ser de l’escola o de fora. Vol dir que avui són a l’escola, però demà 
seran a la societat. Cadascun d’ells genera unes coses diferents. N’hi ha un que toca un 
instrument i surt música, un altre que obre un llibre i surten ocells lliures, un altre que té 
la lluna a les mans i que simbolitza l’apropament a la natura i un altre que té un núvol 
que està regant. Si reguem, creem, és a dir, la paraula “cultura” ve de cultivar. Per tant un 
personatge rega, al de sota li surten unes flors i a la vegada alimenta un altre. Tots estan 
connectats a partir del que ells creen. Vol dir que cadascú aportem una cosa a l’escola, a 
la societat. Estem connectats i al mateix temps tenim la nostra personalitat.

Normalment no pintes façanes, oi?
Sóc il·lustrador de llibres. Però fa uns anys em va passar que cada cop necessitava més 
espai a la taula i em van començar a fer l’encàrrec d’algun mural. Ara em sembla que 
porto fets 50 murals. Sento “més plaer” pintant movent-me tot jo que no pas sobre una 
taula. M’entusiasma de tant en tant poder estar aquí uns quants dies movent el cos i 
transformant una mida tan gran, tot i que la meva base és fer llibres: literatura i llibres 
de text.

És per això que l’Ajuntament i l’escola Anselm Clavé es van posar en contacte 
amb tu?
No els ho he preguntat cap dia, sí que sento curiositat per saber per què una persona es 
posa en contacte amb mi. I la veritat és que ha sigut preciós tot plegat, jo no havia estat 
mai a Ripollet. I ha sigut preciosa tant la relació amb l’Ajuntament com amb l’escola. I 
si la relació és preciosa, en aquest cas amb l’escola, es nota en el resultat.

Obres al menjador de l’Escola Tiana

Valentí Gubianas, ultimant la façana
de l’Escola Anselm Clavé
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LA CASA 
GRAN

nnnnnnn
Acords del Ple de setembre
La sessió va aprovar la creació de la comissió d’anàlisi de la gestió del 
servei d’abastiment d’aigua. Estarà formada per tots els partits amb repre-
sentació municipal, tècnics i membres d’associacions de veïns. Haurà de 
presentar les seves conclusions en 3 mesos. El punt va tenir els vots favora-
bles de Decidim, PSC, ERC i PDECAT. El PP hi va votar en contra i 
C’s s’hi va abstenir. Relacionat amb el punt anterior, totes les formacions 
van estar d’acord en prorrogar la contractació de Sorea mentre s’acaba de 
tramitar la seva municipalització, abans d’octubre vinent.
Seguidament, es va aprovar la creació de la mercantil que subrogarà la 
neteja dels edificis municipals. El punt va tenir el suport de Decidim, PSC 
i ERC, l’abstenció de C’s i el vot contrari del PDECAT i PP.
La sessió també va donar llum verd a una esmena al reglament intern de la 
Policia Local, amb el vot favorable de totes les forces polítiques i l’absten-
ció del PSC. També van tirar endavant les declaracions d’inversions finan-
cerament sostenibles de diverses actuacions municipals. El punt va tenir el 
suport de Decidim, PP i ERC i l’abstenció de la resta de grups.
Igualment, el plenari va autoritzar una modificació de crèdits per un valor 
de més de 144.000 euros. El punt va tenir el suport de Decidim, PSC, 
ERC i PP i les abstencions del PDECAT i C’s. En aquesta modificació de 
crèdits s’inclou l’increment en un 1% de la massa salarial dels treballadors 
municipal, punt que va ser aprovat per unanimitat. També per unanimitat 
van ser-ho les festes locals per al 2018, que seran el 21 de maig, Pasqua 
Granada i el 27 d’agost, dilluns de Festa Major.
Així mateix es va aprovar definitivament per unanimitat l’ordenança mu-
nicipal d’establiments i control d’activitats.

S’aprova una moció per una accessibilitat real
Va quedar aprovada per unanimitat la moció d’adhesió a la campanya 
d’Accessibilitat real 2017, promoguda per AFIS i presentada per Deci-
dim, C’s i la regidora no adscrita, Mònica Laborda. També van votar tots 
a favor de la moció en defensa de Filosofia a l’ensenyament, proposada 
per Laborda. La tercera moció, en defensa dels funcionaris i treballadors 
públics municipals en relació al referèndum, presentada per C’s, va quedar 
aprovada, amb els vots a favor del PSC, C’s i PP i els vots en contra de 
PDECAT, ERC i Decidim.

EN
UN COP 
D’ULL
nnnnnnn
Nous vestidors al camp de futbol
El PAME ha refet els vestidors del camp 
de futbol, amb un cost d’uns 80.000 
euros. L’actuació ha consistit a repintar, 
arreglar dutxes, canviar portes i finestres. 
A més, s’ha instal·lat aire condicionat i 
calefacció en tres vestidors i s’ha fet un 
manteniment del terreny de joc. Actu-
alment s’està valorant climatitzar la resta 
de vestidors i posar gesta nova al camp.

nnnnnnn
Cobrament de guals i escombreries
Fins al 15 de novembre es poden pagar 
l’IAE i les taxes dels guals, recollida 
d’escombraries domèstiques i comerci-
als, d’ocupació i utilització del domini 
públic i d’ocupació de la via pública 
(caixers automàtics i contenidors a zo-
nes industrials). Si estan domiciliats, es 
cobraran el 2 de novembre.
Quant als guals, a partir d’aquest exer-
cici 2017, el rebut s’emetrà a nom de 
la persona propietària qui, si així ho 
creu convenient, podrà repercutir-lo al 
llogater, en cas de tenir-ne un.

nnnnnnn
Servei d’informació per a 
hipoteques amb clàusules 
abusives
L’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC) ofereix, fins a 
final d’any, l’assessorament d’un advocat 
per atendre consultes sobre clàusules 
abusives de préstecs hipotecaris. Es fa 
en el marc del conveni del Servei de 
Suport a les Polítiques de Consum, de la 
Diputació de Barcelona, amb el Col-
legi d’Advocats de Sabadell.
Els interessats han de demanar cita prè-
via a l’OMIC (c. Salut, 1), tel. 935 046 
007 o bé al correu omic@ripollet.cat. 
L’horari d’atenció és de 10 a 14 h.
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Perquè es vol municipalitzar l’aigua?
L’abastament d’aigua és el primer dels serveis externalitzats a 
empreses privades que l’equip de govern vol remunicipalitzar, 
amb l’objectiu d’oferir serveis més equitatius, més transparents 
i eficients, amb més qualitat i sostenibilitat a llarg termini. 
Els quatre grans beneficis de la municipalització de l’aigua són:
1. Democràcia. Es recupera el control ciutadà d’un bé públic. 
El futur Consell Municipal de l’Aigua ha d’assegurar la partici-
pació veïnal, la transparència i fiscalitzar la gestió.
2. Sostenibilitat financera. Els 200.000 euros del benefici em-
presarial es poden reinvertir en millorar la deteriorada xarxa.
3. Sostenibilitat ecològica. La gestió directa pot millorar la 
conservació d’aqüífers, aigües subterrànies, antigues fonts i 
pous i el riu.
4. Cicle integral de l’aigua. Amb la municipalització de l’ai-
gua, el cicle quedaria cobert en la seva totalitat. No hi haurà 
lucre i sí inversió en qualitat del servei.

nnnnnnn
Comença la informació i participació per a la 
municipalització del servei d’abastament de l’aigua
Aquest octubre es farà el procés participatiu de la municipa-
lització de l’aigua, previ a la redacció del nou Reglament de 
l’aigua, que comptarà amb un cicle de quatre xerrades amb 
recollida d’aportacions: “Els dimarts de l’aigua”, que tin-
dran lloc a diferents equipaments municipals; i dues rutes 
veïnals per conèixer el patrimoni relacionat amb l’aigua. 
Totes les activitats són obertes, no cal inscripció prèvia i 
seran coordinades amb la col·laboració d’Entorn a3 Projec-
tes Ambientals. A més, la passada Festa Major i al mercat 
setmanal s’ha muntat una paradeta informativa per donar 
a conèixer la gestió pública de l’aigua, promoguda sota el 
lema #aiguafontdedrets.

Recollida d’aportacions presencials i online
Les opinions i propostes de la ciutadania, que resultin d’aquest 
procés participatiu, de les seves dinàmiques participatives i 
de la pàgina web participa.ripollet.cat/aiguapublica (disponible 
a l’octubre), s’incorporaran a la memòria de viabilitat de la 
municipalització de l’aigua, que s’elaborarà durant el darrer 
trimestre de l’any. Aquesta serà la principal eina de treball de 
la Comissió municipal d’estudi de la municipalització, que 
s’ha previst constituir al Ple de setembre, de cara a la posterior 
aprovació plenària del Reglament del futur servei municipal 
d’aigües de Ripollet.
A la presentació davant la premsa, la primera tinent d’alcalde 
i regidora de Municipalització, Pilar Castillejo, ha destacat el 
protagonisme que es vol donar a la participació de la ciuta-
dania i ha subratllat la importància que tindrà la discussió i 
aportacions en els àmbits de la pobresa energètica i els drets i 
deures de la ciutadania amb l’aigua.
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Opinió

Guanyem sobirania. Passem 
pàgina del règim del 78
Escrivim aquestes ratlles abans de l’1-O amb 
la incertesa de què passarà. L’ofensiva repres-
siva de l’Estat ha tingut un punt àlgid i tot 
indica que no s’aturarà. De fet avui mateix 
continua. Davant la repressió del Govern Es-
panyol, el poble català s’està mobilitzant de 
manera pacífica i exemplar amb la voluntat 
clara d’exercir el seu dret a decidir.
Ara ja no es tracta tant d’independència sí o 
no, sinó de defensar els drets de la ciutadania. 
Davant la determinació del poble i el govern 
catalans, el PP i el PSOE estan mostrant la 
seva autèntica cara: un règim que no vol de-
saparèixer, la “sagrada unidad de España” per 
sobre dels drets de les persones, la repressió 
com a única forma de resoldre els proble-
mes... Les seves actuacions estan creant una 
onada de solidaritat arreu de l’Estat i d’altres 
països del món, que veuen, escandalitzats, 
com l’única solució que sap aplicar l’Estat per 
resoldre un problema polític és la força, els 
judicis i la negació de drets fonamentals.
I és que tenim la impressió que el que pas-
si a Catalunya tindrà efectes importants al 
conjunt d’Espanya. Al capdavall es tracta de 
passar pàgina del règim polític que va aparèi-
xer amb la Constitució del 78. Un règim que 
ha cultivat la corrupció, que ha negat drets 
fonamentals, que ha portat desnonaments i 
misèria a àmplies capes de la població, que 
segueix dominat pel ranci caciquisme i les 
elits financeres que dicten lleis a la seva con-
veniència i amb una monarquia obsoleta i 
corrupta que només treballa per mantenir els 
seus negocis i els seus privilegis.
Amb el panorama que ha creat el Govern Es-
panyol, l’1-O hi podem guanyar tots i totes. 
Els del sí i els del no. Guanyem defensar els 
drets civils, la democràcia i l’autogovern de 
Catalunya, guanyem una batalla a l’autorita-
risme com a forma de govern, mostrem que 
la voluntat de la gent, àmpliament expressa-
da, ha de ser respectada per un govern que 
es diu democràtic. Passi el que passi, però, 
moltes coses hauran de canviar a Catalunya 
i a Espanya el dia 2 d’octubre. La força de 
la gent és imparable i tard o d’hora caldrà 
escoltar-la i donar-hi una resposta des dels 
governs. No poden pretendre que els nostres 
drets com a poble i com a ciutadans continu-
ïn sent trepitjats.

Li diuen democràcia, però volen
dir independència
Des del PSC de Ripollet no permetrem que 
cap polític posi en risc a la ciutat sumant-se a 
un referèndum il·legal.
Després del famós ple del Parlament de Ca-
talunya el 6 de setembre, on es va produir un 
espectacle escandalós per la vulneració dels 
drets dels grups de l’oposició, des del PSC 
de Ripollet recordem que no tot s’hi val en 
política per imposar la voluntat d’una part 
i alertem que s’ha creat un precedent molt 
perillós. Els socialistes ens refermem en què 
la solució segueix passant per un nou acord 
amb la resta d’Espanya i en aquesta línia se-
guirem treballant per a resoldre la greu situ-
ació generada a Catalunya.
Des del PSC no permetrem que cap polític 
posi a la ciutat en risc sumant-se a un refe-
rèndum il·legal. A més, quan ha quedat clar 
que alguns segueixen utilitzant l’Ajuntament 
de totes i tots pels seus interessos partidistes.
La resposta del PSC de Ripollet, i del seu 
Grup Municipal a l’Ajuntament, seria dema-
nar un informe a la secretària de l’Ajunta-
ment per evitar aquesta il·legalitat. Després 
del que s’ha vist al Parlament, estarem al cos-
tat de l’estat de dret i de les normes de con-
vivència que ens protegeixen a totes i tots. I 
al costat també dels 122 alcaldes del PSC a 
tot Catalunya que actuaran amb prudència 
i d’acord amb les indicacions dels secretaris 
i interventors municipals, uns alcaldes i al-
caldesses dels qui ens enorgullim per la seva 
valentia i responsabilitat.
Els socialistes no permetrem que el Govern 
municipal posi en risc als treballadors/es de 
l’Ajuntament, ni a la mateixa institució.
La nostra posició és clara. Votar sense garan-
ties? Que no comptin amb nosaltres.

Defendemos la democracia 
en Cataluña
Estas semanas estamos viviendo días convulsos 
en Cataluña a raíz del golpe a la democracia 
que están perpretando los partidos que gobier-
nan la Generalitat. Seguramente la democracia 
española no se enfrentaba a un desafío de esta 
naturaleza desde el golpe de Estado del 23-F, 
que afortunadamente acabó con la detención 
de los golpistas y el restablecimiento del orden 
constitucional. Pero en estos días que preceden 
al 1-O, fecha fijada por Puigdemont para el 
ilegítimo referéndum de autodeterminación, 
estamos viendo como el establishment catalán 
intenta envolver sus ilegalidades y arbitrarie-
dades de una falsa heroicidad. Los separatistas 
explican el golpe como una gesta heroica. La 
radiotelevisión pública autonómica, los medi-
os concertados por las subvenciones públicas, 
las entidades separatistas que gobiernan Cata-
luña, Omnium Cultural y la ANC y la aso-
ciación de municipios por la independencia, 
forman junto a los partidos secesionistas, una 
empresa conjunta cuyo objetivo, por motivos 
distintos, es la separación de Cataluña del resto 
de España. Durante décadas el nacionalismo 
ha campado a sus anchas con el permiso y el 
apoyo de PP y PSOE, que escogieron como 
socios preferentes a los actuales partidos inde-
pendentistas. Durante demasiado tiempo en 
vez de apoyar a los que denunciaban lo que 
ocurría  en Cataluña, se dedicaron a proteger 
y limpiar la imagen de los que se construían 
su Estado y su trama a costa de la autonomía 
catalana. Cuando en un país democrático a 
los poderes públicos les cuesta aplicar la ley y 
a los que violan las leyes no les cuesta y se en-
valentonan, corremos el riesgo de ser un país 
sin futuro. A pesar de todo, estamos a tiempo 
de evitar que se descomponga nuestra demo-
cracia. Espero que al gobierno actual y al resto 
de poderes públicos no les tiemble el pulso para 
garantizar nuestras libertades y no permitan 
que Cataluña se convierta en un territorio sin 
democracia y sin ley. Después del 1-O urge un 
nuevo proyecto común de futuro para todos 
los españoles, que no pasa por el inmovilismo y 
la nostalgia por el bipartidismo. La dignidad de 
la democracia española la encarnan los verda-
deros héroes de Cataluña, los alcaldes, conce-
jales y funcionarios que sí cumplimos las leyes. 
A ellos les deberemos que este país sigua siendo 
España y a ellos les debemos el compromiso de 
no volver a cometer los mismos errores.
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Mucho radicalismo pero ni 
hospital, ni instituto, ni sentido 
común para Ripollet 
Llevamos años oyendo proclamas de los 
mismos que ahora llevan gobernado años la 
Generalitat y el Ayuntamiento de Ripollet. 
Pero aquí seguimos esperando el Hospital, 
un instituto, alguna actuación para que el 
río no sea una amenaza ya trágicamente co-
nocida o dejar de ser referencia Europea de 
contaminación soportando el paso diario de 
140.000 coches de la autopista a 3 metros de 
las viviendas de vecinos de Ripollet.
Estos días tampoco nadie comenta el com-
promiso incumplido de poner dinero auto-
nómico en Ripollet para iniciar el equipa-
miento para nuestros mayores. Tampoco se 
discute  la grave  desviación que el gobierno 
local prepara para complicar y encarecer la 
administración local sin crear nuevos emple-
os ni mejorar servicios.
Mientras la mayoría de Europa busca soluci-
ones para el siglo 22 manteniendo derechos 
sociales de calidad tan importantes como las 
pensiones o la sanidad, aquí los gobiernos ra-
dicales dan pasos atrás poniendo en riesgo las 
normas legales básicas de  convivencia.
La preocupación, la crispación y la desunión 
que han creado entre los vecinos no la me-
recemos precisamente en Ripollet donde su-
frimos y pagamos tanto sus fiestas como las 
consecuencias de su mal gobierno. Esta es 
la hora de la serenidad y de apreciar la im-
portancia de la base legal catalana, estatal y 
Europea que garantiza los derechos de todos, 
el autogobierno y una convivencia próspera 
y en paz como ninguna generación anterior 
ha conocido.
Desde el Partido Popular estuvimos y estare-
mos en la  importante tarea de sumar en todo 
lo que sean mejoras reales para los vecinos. 
Los Populares trabajaremos para que no se 
gobierne desde este radicalismo que no ha 
aportado ninguna solución y además fomen-
ta la  creación de nuevos y graves problemas.

Els carrers sempre seran nostres
Per la llibertat d’expressió, de reunió i de 
premsa. No a la repressió.
Visca la democràcia!

Al final, sempre guanya la 
democràcia
Quan els lectors estiguin llegint això, el pro-
cés de l’1-O haurà passat. En el moment que 
nosaltres l’escrivim ho fem des de l’esperança 
i la il·lusió que el dia 1 d’octubre el poble de 
Catalunya hagi pogut votar lliurement. Per 
a qualsevol demòcrata sembla quelcom obvi 
que així hagi estat però amb la realitat del 
nostre país, sota la pressió continua d’un Es-
tat amb estructures i vicis d’altres èpoques no 
es pot assegurar.
Sigui com sigui la democràcia sempre tri-
omfa i es poden crear lleis per a conviure 
millor, per establir unes normes del joc, per 
assegurar el benestar, la protecció dels drets 
personals i col·lectius, les formes del desen-
volupament, etc. Però l’evident és que en cap 
Estat del Segle XXI pot haver-hi una norma 
que prohibeixi a la ciutadania manifestar-se 
i votar per saber que en pensa la majoria. És 
cert que aquest 1-O ha marcat un abans i un 
després, però que ningú s’equivoqui: mai ha 
estat contra ningú, sinó a favor de. A favor 
del poble de Catalunya de tots els que vivim i 
treballem, independentment del que pensem 
o del que votem. I si us plau que no ens vin-
guin amb la fractura social, amb les famílies 
trencades, amb pares i fills que no es parlen. 
Aquesta societat és madura, sap diferenciar. 
Hem lluitat per defensar un dret fonamental 
i ho hem fet en defensa de tots. A partir d’ara 
toca continuar lluitant per una Catalunya 
millor, més pròspera i més justa. A on evi-
dentment hi cabem tots, però a on no podem 
acceptar les mentides que s’han dit i encara 
menys la vergonyosa manipulació que s’ha 
realitzat d’un moviment cívic, democràtic i 
pacífic. Visca Catalunya!!!
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L’estudiant
Tots els camins porten
a Ripollet: de l’UAB a Montcada, 
passant per casa teva.

648 Sarbus-Font
Bellaterra b Ripollet b
Montcada i Reixac

Coneix els teus millors amics!

El nocturn
O com sortir cada nit de festa
i tornar tranquil a casa.

N62 Sarbus-Font
Barcelona b Ripollet b 
Cerdanyola b UAB b Sant 
Cugat del Vallès

El de Sabadell
Mai no has estat
al Vapor Llonch?
Et deixem al costat!

B2 Sarbus
Sabadell b Barberà b 
Cerdanyola b Ripollet

Més informació a ripollet.cat

El clàssic
Sense excusa per 
als matiners:
el primer, a les 
4.45 h.

620 Font
Ripollet b Montcada
i Reixac b Barcelona

Utilitza

la targeta

T-10 Urbana

amb aquesta

línia!
En el seu recorregut

dins Ripollet

El desconegut
Badalona i Santa Coloma
són molt més a prop
del que penses.

690 Font
Badalona b Santa Coloma b 
Montcada i Reixac b Ripollet b 
Cerdanyola UAB

El més ràpid
de Barcelona
Sempre per l’autopista.

e4 Font
Ripollet b Barcelona

El treballador
De Barcelona a Santiga, 
pels polígons industrials.

621 Font
Barcelona b Pol. Ind. 
Santiga

El petit
Connecta incansable 
tot Ripollet, des de 
Tiana fins a Montcada.
El nostre bus urbà!

685 Font
Can Tiana b Ripollet b 
Montcada i Reixac-CAP

Utilitza

la targeta

T-10 Urbana

amb aquesta

línia!
En el seu recorregut

dins Ripollet

El directe
Ripollet i Sabadell, en vint 
minuts, arribant al Parc Taulí
i a l’av. de Francesc Macià!

B5 Sarbus
Ripollet b Sabadell

Publicitat institucional
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PUNt
I APARt

S’acaben de posar en marxa dues no-
ves targetes. Es tracta de la nova tar-
geta urbana T-10 d’una zona i la Tar-
geta Rosa Metropolitana, que van ser 
presentades el passat 21 de setembre 
pel regidor de Mobilitat, Fran Sánchez. 
D’una banda, la Targeta Urbana, a un 
preu de 8,25 €, es podrà utilitzar amb 
les línies de Font 685, de Can Tiana-
Montcada i a la 620, de Ripollet-Bar-
celona, però només per a trajectes dins 
el nucli urbà. D’altra banda, la Targeta 
Rosa, que de moment només es pot 
utilitzar a la Zona 1, es pot aconseguir 
enviant la sol·licitud de l’AMB, es pot 
trobar a l’OAC (c. de Balmes, 2). També 
es pot fer servir el número d’informació 
gratuïta 900 700 077.

Segons va explicar Sánchez, aquestes 
targetes són fruït del treball que l’equip 
de govern està fent des de principi de 
legislatura, tot i que encara continúen 
treballant per a la inclusió de Ripollet a 
la Zona 1 del Sistema Tarifari Integrat 
de l’ATM. Una inclusió que hores d’ara 
tindria un cost de 600.000 € per al mu-
nicipi.

El 685 de Font, el petit
Aquest autobús connecta incansable tot 
Ripollet, des de Tiana fins a Montcada. 
L’objectiu de la Regidoria, amb la po-
sada en marxa de la Targeta Urbana, és 
aconseguir que augmenti el nombre de 
passatgers, amb l’objectiu de demanar 
ampliar la seva freqüència de pas i que 
enlloc de cada hora passi cada mitja. La 
Targeta Urbana es podrà comprar a par-
tir de la primera setmana d’octubre als 
conductors tant de la línia 685 com de la 

Es crea una nova targeta 
de bus per trajectes urbans 
a preu més econòmic

620 i a les oficines de Font. En cas que 
el conductor detecti un ús fraudulent de 
la targeta, fora del nucli urbà, serà sanci-
onat, tot i que el regidor Fran Sánchez, 
espera “que la gent sigui responsable”.

Nova guia de mobilitat
i campanya informativa
Amb motiu de la Setmana de la Mobili-
tat, l’Ajuntament de Ripollet ha reeditat 
la Guia del Transport Públic, que farà 
arribar a totes les llars. simultàniament 
amb aquesta publicació. A més, durant el 
mes d’octubre portarà a terme una cam-
panya informativa per donar a conèi-
xer entre la població les 9 línies de bus 
que operen a Ripollet. Així, es farà una 
campanya específica, col·locant cartells 
a les marquesines i OPI i fent difussió a 
través de les xarxes socials de cadascu-
na d’aquestes línies, algunes d’elles molt 
desconegudes, com ara la 690 de Font, 
de Badalona a la UAB; o el 621, que va 
als polígons industrials.

Fran Sánchez, regidor de Mobilitat.

Sonia Santos Lorca
Directora d’autobusos Font
—
A Ripollet hi ha 9 línies de bus que 
transporten anualment un milió 
de persones, 7 operades per Font, 
entre elles l’e4.
Sí, és la que més s’utilitza i ha millo-
rat molt gràcies al carril bus-VAO.

Com va anar l’ampliació de 
l’agost?
Va anar molt bé. Es va poder absorbir 
tota la demanda d’usuaris en hora 
punta.

Com valora la nova targeta urba-
na?
Com el bitllet surt molt més econò-
mic, esperem que serveixi per incre-
mentar els usuaris i la Generalitat ens 
incrementi la freqüència.

N’hi ha de poc conegudes.
Sobretot el 621, que porta als polí-
gons industrials del voltant i 685, que 
és vital per la mobilitat de Can Tiana 
amb Can Tiana.

Com funciona el bus 648 a l’Autò-
noma?
Té bastant sortida. Sobretot al matí, 
que va bastant ple d’estudiants.

Quin és el seu repte?
La millora de la connexió amb els 
pobles veïns, sobretot Montcada i 
Cerdanyola.
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“El concepte 
accessibilitat 
universal és més 
ampli, vol dir que 
tota la ciutat estigui 
adaptada”
nnnnnn

PARLEM
AMB...
PARLEM
AMB...

El 15 d’octubre farà tres anys que Juan 
Garcia està al capdavant de l’Associa-
ció Funcional per la Integració Social 
(AFIS). Des de llavors, la seva feina 
passa per conscienciar la ciutadania 
i sobretot els ajuntaments i polítics. 
Dins els actes de la Setmana de la 
Mobilitat, una de les novetats va ser 
un circuit en cadira de rodes, a càrrec 
de la seva entitat.

Com va anar el circuit en cadira de 
rodes el dissabte dia 16?
Molt bé. Va complir amb les expectati-
ves i amb el seu objectiu, que era el de 
conscienciar la població de les dificul-
tats que tenim les persones amb mobili-
tat reduïda per moure’ns pel carrer. Va 
haver-hi molta afluència d’infants. Això 
és molt positiu perquè la conscienciació 
comença des de la infància. A la gent 
adulta li costa una mica més pujar a 
una cadira de rodes perquè hi ha alguns 
prejudicis.

Ets el fundador i president de l’AFIS, 
quina tasca féu des de l’entitat?
Vam crear una campanya el 2015 per 
les xarxes, en la qual ensenyàvem el que 
estava mal fet perquè hi havia manca 
d’accessibilitat universal i el que estava 
ben fet. També anava acompanyada 
d’una moció, que avui dia presentem 
a qualsevol ajuntament que la vulgui 
rebre. El que demanem dins d’aquesta 
moció és la formació d’aquelles perso-

Juan García: “La nostra entitat lluita per
la diversitat funcional en el seu conjunt”

nes que tinguin a veure amb el tema de 
la diversitat funcional, ja siguin treba-
lladors dins d’aquest àmbit o bé tècnics 
dels ajuntaments. Nosaltres utilitzem 
el terme “diversitat funcional” perquè 
creiem que és més inclusiu. També 
demanem un pla d’accessibilitat univer-
sal que permeti saber les mancances que 
té el poble i volem que, quan facin una 
obra, consultin a les entitats de persones 
amb diversitat funcional, perquè nosal-
tres som els que estem el carrer, som els 
usuaris i som els que ho vivim.

Per què vas decidir crear la teva pròpia 
associació?
Sóc una persona que no tenia una 
diversitat funcional, em va sobreve-
nir. Vaig estar indagant en les entitats 
que hi havia en diferents ciutats i cap 
lluitava per la inclusió de les persones 
amb diversitat funcional. Abans la lluita 
estava dividida entre les diferents enti-
tats. En canvi, la nostra entitat lluita per 
la diversitat funcional en el seu conjunt 
i tenim socis amb les tres tipologies de 
diversitat funcional: sensorial, psíquica 
i física. 

Vosaltres treballeu per aconseguir una 
ciutat universal, què vol dir?
Fa uns anys es parlava d’accessibilitat. 
Avui dia es parla d’accessibilitat univer-
sal. La diferència està que amb l’acces-
sibilitat es treia un esglaó, es posava 
una rampa i podien pujar les persones 

amb mobilitat reduïda que anaven amb 
cadira de rodes. En canvi, el concepte 
“accessibilitat universal” és més ampli. 
Vol dir que tots els productes i serveis 
estiguin adaptats, és a dir, tota la ciutat. 
Un exemple d’això és que en un restau-
rant, a part de posar una rampa, també 
tingui una carta en braille. 

El que proposeu és per un bé comú.
L’accessibilitat universal no és només 
per persones amb diversitat funcional, 
també serveix per a la gent gran, per 
cotxets de nadons o carros de la
compra.

Reme Herrera/    
Mireia Folguera 
Ripollet ràdio/Intus

Juan Garcia, president d’AFIS
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El GER presenta la nova revista
dedicada íntegrament a Clavé
El Centre Cultural va acollir 14 de se-
tembre la presentació del tercer número 
de la revista ‘973’ que edita i elabora 
el Grup d’Estudis Ripolletencs (GER). 
L’acte va incloure una conferència de 
la musicòloga Anna Costal sobre la 
figura de Josep Anselm Clavé, a qui està 
dedicada bona part de la nova revista del 
GER. El president de la Societat Coral 
“El Vallès”, Lluís Miró, va ser l’encarre-
gat de dirigir un acte que es va iniciar 
amb la presentació del nou logotip del 
GER, obra del dissenyador Panxo Rojas-
Puente. Tot seguit, Costal va explicar 
el seu article que apareix a la revista, 
titulat ‘Cors de Clavé, una nova cultura 
popular, laica i republicana’. Després 
de la intervenció de Costal, el president 
del GER, Ramon Martos, va explicar el 
contingut de la nova edició de la revista 
‘973’, la qual consisteix en els articles 
‘Josep Anselm Clavé, una mirada des 
del segle XXI’ de Pere Baltà; ‘Els cors 
de Clavé, un espai decisiu de sociabilitat 
en la història de Catalunya’, de Jaume 
Ayats; i un tercer sobre la història de la 
Societat Coral “El Vallès” a càrrec del 
mateix Martos i Josep Teruel.

nnnnnnn
Pluja de guardons per a Ripollet 
de la Federació de Cors de Clavé
La Federació de Cors de Clavé va guardonar Ripollet amb quatre Me-
dalles d’Or, la seva màxima distinció. Els reconeixements van estar per a 
l’Ajuntament de Ripollet per la promoció de la cultura i l’associacionisme; 
a la Societat Coral “El Vallès” pels seus 140 anys i l’Any Clavé; al cantai-
re més veterà d’aquesta entitat, Joan Pere Torres López; i a Joan Ramon 
Gordo, coordinador de la Federació entre 1997-2007 (vegeu plana 24). El 
lliurament de les medalles es va realitzar el 17 de setembre a l’Auditori de 
Barcelona en el marc de la 6a Mostra de Cors de Clavé.
En la recta final de la commemoració dels 140 anys de l’entitat, la Societat 
Coral “El Vallès” realitzarà un concert al Teatre Auditori del Mercat Vell 
en col·laboració amb Amics del Teatre i la Colla de Geganters de Ripollet, 
i també participaran en el cicle Catalunya Coral, de la Federació 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 també 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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nnnnnnn
La Plataforma per les 
persones refugiades alerta 
de l’incompliment dels 
acords del govern central
La Plataforma de Suport amb les Persones Refugiades de 
Ripollet es fa ressò de la protesta de la coordinadora Obrim 
Fronteres, creada després de la manifestació del 18 de febrer 
a Barcelona. La coordinadora ha fet públic un manifest on 
denuncia l’incompliment, per part del govern espanyol, dels 
acords internacionals d’acollida de persones refugiades. “De 
les 17.337 persones que el govern es va comprometre a acollir 
no s’ha arribat ni al 15% el dia que venç el termini per a 
l’acollida, el 26 de setembre”, subratllen des de la Plataforma.
Entre les denúncies de la coordinadora, a les quals s’afegeix 
la Plataforma, hi ha “l’incompliment greu i sistemàtic dels 
acords i normatives aprovades que defensen i garanteixen els 
drets i llibertats de les persones migrades i refugiades; l’apli-
cació d’una llei d’estrangeria i la seva reglamentació que està 
provocant un increment preocupant de persones en situació 
irregular i vulnerabilitat social; la situació insostenible en els 
CIES i centres d’acollida, en la frontera sud, les devolucions 
en calent i els costosos i poc transparents vols de repatriació/
deportació; l’actuació planificada del dispositiu FRONTEX 
com força armada i dissuasòria del procés migratori a través 
de la Mediterrània, que està provocant la mort de mils de 
persones amb la complicitat de màfies i traficants de persones, 
coaccionant les tasques de rescat i salvament de les ONG a la 
zona”.
Ripollet és una de les ciutats catalans que acull persones 
demandants de protecció internacional. Per aquesta raó, la 
Plataforma local demana als ciutadans que “no oblidin les rei-
vindicacions fetes el passat 18 de febrer i mantinguin el com-
promís de denúncia i pressió per posar fi amb aquesta situació 
al més aviat possible i que augmentin el seu compromís en el 
suport a les polítiques d’acollida”. Les persones inatersades a 
participar o fer el seguiment dels treballs de la Plataforma de 
Suport amb les Persones Refugiades de Ripollet, poden enviar 
un correu a refugiatsripollet@gmail.com amb les seves dades 
i la Plataforma eles contactarà.

nnnnnnn
Torna el grup de suport 
i ajuda a persones 
cuidadores
Aquest mes d’octubre es posarà novament en mar-
xa el Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua 
(GSAM) adreçat a les persones cuidadores de perso-
nes en situació de dependència. Per poder participar 
en aquest grup cal adreçar-se als serveis socials i fer 
una sol·licitud d’inscripció.
L’objectiu general del GSAM és millorar la qualitat 
de vida de les persones que, no essent professionals, 
s’ocupen de tenir cura de persones en situació de 
dependència. Aquest grup de suport es tracta d’una 
modalitat d’intervenció psicosocial que pretén reduir 
l’impacte negatiu de la cura que, a vegades, poden 
experimentar aquestes persones.
El grup està conduït per una psicòloga i constarà 
de 10 sessions d’1,5 hores cadascuna, de 10.30 a 12 
hores. L’inici està previst pel dimecres, 4 d’octubre, 
al CIP Molí d’en Rata (carrer del Molí d’en Rata, 1).
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Es tracta d’una acció adreçada als infants d’entre 3 
i 12 anys i a les famílies per tal d’apropar la cultura 
i els equipaments culturals de Ripollet. El passaport 
acompanyarà les famílies durant tot el curs i, cada 
cop que participin en una de les activitats culturals 
de la ciutat, se’ls segellarà la seva participació. Quan 
tinguin deu caselles marcades, els participants gaudi-
ran d’una sorpresa.
El Teatre Auditori del Mercat Vell, el CIP Molí d’en 
Rata, la Biblioteca i el Centre Cultural són els quatre 
equipaments de la ciutat que s’han unit en aquesta 
iniciativa i que ofereixen les diferents activitats i ta-
llers per gaudir en família. L’oferta cultural i familiar 
reuneix els espectacles del Petit Mercat Vell; els ta-
llers de patrimoni i història del CIP Molí d’en Rata; 
les activitats de foment de la lectura que organitza la 
Biblioteca, com l’Hora del Conte, i tallers de ioga i 
cuina al Centre Cultural.
Els passaports es repartiran entre els diferents centres 
de primària del municipi i també n’hi haurà de 
disponibles als diferents equipaments culturals que 
formen part del programa. “Esperem que aquesta 
iniciativa faci créixer la passió per la cultura”, desit-
java el regidor de Cultura, Oriol Mor.
Des de l’Ajuntament expliquen que aquesta acció té 
tres finalitats: fidelitzar el públic, crear nous usua-
ris i nou públic i crear un vincle entre la família i 
els equipaments culturals. Es tracta d’una iniciativa 
subvencionada pel Departament de Cultura de la 
Generalitat.

nnnnnnn
Promoció de
la cultura amb
el passaport “Petit 
Ripollet”

nnnnnnn
La Biblioteca obre dos 
clubs de lectura de còmics
La Biblioteca tindrà quatre clubs de lectura, dels quals el 
d’adults n’és el més veterà amb més de 15 anys de funciona-
ment. Conduït per Alícia Gili, el club es reuneix un diven-
dres al mes. També continua el club de lectura de teatre, en 
funcionament des de 2014 i conduït per Mònica López, de 
l’associació Amics del Teatre. Com a novetat, aquest any la 
Biblioteca inicia dos clubs de lectura de còmic. Un adreçat a 
infants de 8 a 12 anys i un altre per a joves de 13 a 16 anys. 
Les trobades d’aquests dos nous clubs seran un dijous al mes. 
La Biblioteca també ha augmentat el seu fons a la Setmana 
del Llibre celebrat el mes passat.

nnnnnnn
La ràdio amplia la 
programació matinal
La principal novetat de la 20a temporada de Ripollet Ràdio, 
que es va estrenar el passat 12 de setembre, és l’ampliació de la 
franja matinal, que ha passat de tenir programació dos matins 
a tots. Així, dilluns al matí trobem els musicals A Tot Jazz, 
Electric Café, el nou espai Fantosfreak, Ohhh TV i Gamers 
Ocupados; dimarts destaca El Corralón del Blues. Dimecres i 
dijous, els Matins Pop-Rock de Ramon Argenté i els diven-
dres són per a la paraula, amb Fem Memòria i el magazín Info 
Setmanal. Precissament, aquest magazín informatiu celebra 
10 anys i va fer la seva edició 400 el passat 30 de setembre.
Les tardes s’ofereix una àmplia oferta d’espais, entre set-
manals, quinzenals i mensuals des de les 5. Ripollet Ràdio 
està realitzada per prop d’un centenar de voluntaris i té una 
programació viva, oberta a la participació tant d’estudiants 
com d’amants de la ràdio de qualsevol edat. Els que no tenen 
experiència són formats i acompanyats en la preparació dels 
nous projectes, com ara cinc les entitats que pròximament 
començaran a preparar el seu debut. Els interessats poden 
contactar presencialment o per internet.
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nnnnnnn
Disset entitats participen en 
l’acte institucional de la Diada
Un total de 17 entitats van participar en l’acte oficial de la Diada Nacional 
de Catalunya. La commemoració davant del monument de Rafael Casanova 
va estar amenitzada per la Societat Coral “El Vallès”, amb la interpretació de 
l’Himne de Ripollet, el Cant de la Senyera i Els Segadors, a més de Muntanyes 
del Canigó i Les flors de maig. La Taula pel Sí va llegir de manera coral un 
manifest unitari i ERC va fer la seva ofrena floral a primera hora del matí, fora 
de l’acte institucional.

nnnnnnn 
Èxit de les Festes 
de la Tardor
El Pont Vell va viure del 22 al 24 de se-
tembre un cap de setmana intens, amb 
una nova edició de les festes del barri, 
inaugurada amb la tradicional tronada 
al parc Massot. Organitzadors, veïns, 
visitants i membres de les nombroses 
entitats participants s’han trobat en 
aquest “barri de frontera” per celebrar 
les festes en un ambient de germanor. 
Una 37a edició que la Comissió Orga-
nitzadora va valorar molt positivament. 
Diables i bèsties i altres elements de cul-
tura popular van estar presents tot el cap 
de setmana al barri. L’edició d’enguany, 
que comptava com a novetat amb un 
concurs de titius divendres i un vermut 
musical dissabte, va repetir alguns èxits 
d’anys anteriors, com el Poncert, el 
taller de circ o la jornada de donació de 
sang. I tot sense deixar de banda activi-
tats tradicionals que no hi podien faltar, 
com ara la cantada d’havaneres, la xoco-
latada, el dinar popular o el bingo. Les 
festes van incloure la tretzena Fira d’Art 
i Artesania i la XXII Marxa Ciclista 
Ripollet, aquesta també dins els actes de 
la Setmana de la Mobilitat. Més d’una 
vintena d’activitats per a tots els públics 
van configurar el 37è programa de les 
festes, fruit del treball d’una Comissió, 
reduïda però amb molta empenta, que 
ha sabut rejovenir-la, sense renunciar a 
la tradició.

nnnnnnn
Creu Roja fa suport extraescolar
a seixentena d’infants 
Una seixantena d’infants s’acullen aquest nou curs al programa de Pro-
moció de l’èxit escolar de l’assemblea comarcal de Creu Roja de Ripollet-
Cerdanyola-Montcada. Consisteix en l’estudi assistit i fomenta l’educació 
en valors i l’oci com a eines contra l’exclusió social. El curs passat, 51 nens 
i nenes d’entre 6 i 12 anys de les tres poblacions van rebre el suport de 13 
voluntaris, que van reforçar cada tarda els coneixements adquirits a l’aula i 
a través de dinàmiques, sortides i activitats d’oci. També van ajudar a po-
tenciar l’autoestima i el desenvolupament personal dels infants, la majoria 
d’ells en dificultats donat el seu entorn familiar. A Ripollet, el programa 
es duu a terme a la seu de Creu Roja, al barri del Pont Vell, on els infants 
es barregen amb nens de Cerdanyola i passen 1 h i 30 minuts dos dies a 
la setmana per a deures, berenars, jocs i amics. El programa també dóna 
suport a les famílies, tant pel que fa a l’àmbit educatiu, com material (bere-
nars, material escolar o vestuari). Les places i l’entrada de voluntaris estan 
obertes. Més info al 93 691 61 61.
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l’Agenda 
octubre 2017

Dimarts 3
CICLE ‘ELS DIMARTS DE L’AIGUA’:
“L’AIGUA, UN BÉ ESCÀS”
De 18 a 19.30 h, al Centre Cultural 
Xerrada i recull d’aportacions.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 5
RUTA VEÏNAL: “RIPOLLET
I LA HISTÒRIA DE L’AIGUA”
De 18 a 19.30 h, a la Casa Natura
Dins la campanya L’aigua, font de drets!
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet 

Divendres 6
PRESENTACIÓ DE
LA PROGRAMACIÓ I ACTUACIÓ
DE CELTIC GROOVE 
A les 21 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell
L’Associació d’Espectadors presenta 
la programació del 1er Trimestre de la 
Temporada 2017/2018. Els acompanyarà 
el grup musical Celtic Groove. Aquesta 
activitat és oberta i gratuïta. Per tancar 
la jornada l’entitat proposa anar a sopar 
plegats recuperant un vell costum del Dia 
de l’Associació. Enguany el sopar el faran 
al mateix Teatre Auditori. El preu es de
18 €. Cal fer reserva prèvia al telèfon 627 
454 642. Preu: 16 euros. 
Les entrades també poden comprar-se al 
web jazzterrassa.org. 
Ho organitza: AETMV

Diumenge 1
MARXA DINS EL PROGRAMA 
“COMIENZA A CAMINAR”
A partir de les 9 h, davant del Centre 
Cultural
9 h Preparació de la marxa amb diverses 
entitats col·laboradores, que sortirà a les 
9.30 h davant del Centre Cultural. 
11 h Davant del CAP Pinetons, tindrà lloc 
un acte simbòlic sota l’eslògan “Residencia 
y viviendas tuteladas ya”. 
Ho organitza: Club de Jubilats i 
Pensionistes de Ripollet

FESTES DEL PILAR 2017
A les 10 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c. Nou, 22) 
10 h Esmorzar
12 h Campionat de guiñote
18 h Final del campionat de guiñote 
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL: 
“PINTEM DE COLORS LA TARDOR”
D’11.30 a 13.30 h, al tocar del brollador 
del parc dels Pinetons
Taller de pintura i expressió artística 
lliure on, a partir d’elements naturals que 
recolliran del parc i la seva imaginació, 
faran un mural conjunt de la tardor. 
Activitat gratuïta. No requereix inscripció 
prèvia. 
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

PETIT MERCAT VELL:
“ELS TRES ÓSSOS”
A les 18 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell 
Espectacle de titelles, adreçat a infants a 
partir de 3 anys. A càrrec de l’Estaquirot 
Teatre. Preu: 5 €. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet 

BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dissabte 7
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

FESTES DEL PILAR 2017
A les 11 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c.Nou, 22) 
11 h Esmorzar sorpresa
18 h Concurs de truites i dolços, amb 
degustació en acabar
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI 2017
A les 17 h, al CIP Molí d’en Rata
Escape Room al CIP. Podran participar 
4 grups i comptaran amb 50 minuts 
cadascun. Inscripció prèvia fins al 5 
d’octubre al CIP, via telefònica al 935 946 
057 o via correu electrònic a 
molidenrata@ripollet.cat.
Activitat recomanada a partir de 8 
anys (els menors de 14 hauran d’anar 
acompanyats d’un adult). Màxim 10 
persones per grup. Places limitades. A 
càrrec de Descargolats Teatre.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

17è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ
ROCIERA ALEGRÍAS DEL SUR 
A les 18 h, a l’església de Sant Esteve de 
Ripollet 
Missa rociera oficiada pel mossén Josep 
Gassó. Canta l’entitat   
Ho organitza: Associació Rociera 
Andaluza Alegrías del Sur de Ripollet

38è ANIVERSARI DE LA PEÑA
FLAMENCA LA MACARENA 
A les 19.30 h, al Teatre Auditori del 
Mercat Vell 
Preu: 3 €
Ho organitza: Peña Cultural Andaluza La 
Macarena
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3a FESTA DEL COMERÇ
AL CARRER I 3a NIT DE TAPES 
De 20 a 24 h, al Mercat Municipal, 
Mercacentre, Rbla. de Sant Esteve, c. de 
Padró i c. del Sol   
3a Festa del Comerç al carrer coincidint 
amb la 3a Nit de Tapes del Mercat 
Municipal. Amenitzat per La Careta 
Teatre.  
A les 21 h es farà el sorteig dels 12 premis 
del 2n Concurs del Parany a l’Aparadors.
Ho organitza: Unió de Comerciants 
de Ripollet, l’Associació de Venedors 
i Comerciants del Mercat Municipal i 
l’Associació de Concessionaris del Mercat 
Nou, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Ripollet

Diumenge 8
JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI 2017
A partir de les 10.30 h, al CIP Molí d’en 
Rata
De 10.30 a 14 h Portes obertes del CIP i 
Molí d’en Rata
11.30 h Visita guiada al Molí d’en Rata
11 h Visita guiada a l’exposició 
“Coincidències insòlites. El collaret 
Viatger” i taller familiar “El collaret 
viatger: fabricació d’un collaret prehistòric”
12.30 h Visita guiada a l’exposició 
“Maquetistes de Ripollet. Una mirada al 
món de les reproduccions en miniatura”, 
amb la participación dels autors i taller 
familiar “Les cases, al llarg del temps i les 
maquetes”. 
Inscripció prèvia fins al 5 d’octubre al 
CIP, al telèfon 935 946 057 o al correu 
electrònic molidenrata@ripollet.cat.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTES DEL PILAR 2017
A les 11 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c.Nou, 22) 
11 h Campionat de dominó
19 h Lliurament de trofeus  
Ho organitza: Centro Aragonés de 
Ripollet

JUGATECAMBIENTAL: 
“AMETLLES, RAÏM I OLIVES. 
UN VERMUT AMB HISTÒRIA”
D’11.30 a 13.30 h, al tocar del brollador 
del parc dels Pinetons
Gimcana per conèixer els conreus del 
parc. És necessària inscripció prèvia a 
activmuseuciencies@bcn.cat o bé trucant 
al telèfon 932 562 220 (de dilluns a 
divendres, de 10 a 13 h). Activitat gratuïta. 
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

TEATRE: “ALÍCIA AL PAÍS DE
LES MERAVELLES”
A les 18 h, al Teatre Auditori
Adaptació de Jordi Rodríguez basada en 
el llibre de Lewis Carroll. Dirigida per 
Mónica López. Més informació al web 
amicsdelteatre.cat. Preu entrada general: 
10 €.  Menors de 18 anys: 5 €.
Ho organitza: Amics del Teatre

Dilluns 9
CAFÈ LITERARI: “LOS PUENTES
DE MADISON”
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural
Tertúlia sobre aquesta obra de Robert 
James Waller. 
Ho organitza: AETMV

Dimarts 10
CONFERÈNCIA INAUGURAL
DE L’AULA D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA: “L’OBRA DE
JOSEP A. CLAVÉ: PROJECTE
CULTURAL, IDEALS REPUBLICANS
I SOCIETAT CORAL”  
A les 18 h, al Teatre Auditori 
Conferència a càrrec de Roger Canadell 
Rusiñol, professor agregat de la UOC. Estudis 
d’Arts i Humanitats. Gratuïta. Amb l’actuació 
de la Societat Coral “El Vallès”
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran de Ripollet

CICLE ‘ELS DIMARTS DE L’AIGUA’:
“SOM AIGUA. DRETS HUMANS
I BÉNS COMUNS”
De 18.30 a 20 h, al Casal d’Avis 
Xerrada i recull d’aportacions
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 11
HORA DEL CONTE: “EN BUM I
EL LLIBRE MÀGIC DE LES FADES”
A les 17.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca 
En BUM descobrirà en un petit conte les 
indicacions per trobar l’últim llibre màgic 
de les fades. A càrrec de la Cia. Homenots.
Per a infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet 

Dijous 12
FESTES DEL PILAR 2017
A les 8.30 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c.Nou, 22) 
08.30 h Chupinazo
09.30 h Concentració de socis i 
simpatitzants
10 h Traca d’honor a la Verge del Pilar
10.30 h Inici de la processó. Sortida del 
carrer Nou fins a l’església. Acompanyats 
pel grup de Jotas Estirpe de Aragonia
11.45 h.Ofrena floral a la Verge del Pilar
12 h Solemne missa aragonesa 
13.30 h Recepció d’autoritats, entitats, 
socis i simpatitzants amb vi d’honor
14.30 h. Dinar de germanor
18 h Gran festival de jotas, amb el 
grup Estirpe de Aragonia, d’Osca. Amb 
la col·laboració de La Careta Teatre, 
al vestíbul del Teatre Auditori, amb 
“Busquem novio per la nena”. Preu: 8 €. 
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

Divendres 13
NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA DEL 
CINE MUSICAL NORD-AMERICÀ
De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural
35a edició dedicada als anys 1962-63, 
realitzat per Joana Raja i Lluís López. 
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Nits de música de l’AETMV
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Dissabte 14
SENDERISME: GR-177. ETAPA 2
De Calders a Granera (16,28 km)
Sortida des del carrer del Riu Ripoll 
cantonada amb el carrer del Molí 
d’en Ginestar. Més informació a 
centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: Centre Excursionista 
Ripollet

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

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“EL CUC I LA CUCA”
A les 11.30 h, a la Sala d’Actes de la 
Biblioteca Municipal
Un bon matí de sol solet, de dins d’una 
poma vermella va néixer un cuc, verd, petit 
i escarransit, que va obrir la boca bocota i 
d’un queixalada –nyam! Se la va menjar 
i es va fer gran GRAN GRAN, fins 
convertir-se en  un centpeus. A càrrec de 
Mon Mas. Per a infants fins a 4 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DONACIÓ DE SANG
De 17 a 20.30 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits

Diumenge 15
DONACIÓ DE SANG
De 9.30 a 13.30 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits 

FESTA DE LA TARDOR DE BALL
COUNTRY LINEDANCE
A les 10 h, a l’escola Anselm Clavé
Ho organitza: Ripollet Country

JUGATECAMBIENTAL: 
“PLANTA L’HORT D’HIVERN”
D’11.30 a 13.30 h, al tocar del brollador 
del parc dels Pinetons
Taller d’horticultura ecològica. Activitat 
gratuïta. No cal inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

FESTIVAL DE DANSA:
“ENEAGRAMA” 
A les 12 i a les 19 h, al Teatre Auditori 
A Eneagrama participaràn tots els grups 
que formen part de l’Associació de Dansa 
Epidemic. Un espectacle on descobrirem 
l’eneagrama de la personalitat, una eina 
d’autoconeixement i transformació personal.
Compra d’entrades el mateix dia de 
l’espectacle, una hora abans de la funció. 
Preu: 6 € entrades laterals i 8 € centrals
Ho organitza: Epidemic 

BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimarts 17
CICLE ‘ELS DIMARTS DE L’AIGUA’:
“ALTERNATIVES COL·LECTIVES A
LA GESTIÓ PRIVADA DE L’AIGUA”
De 18 a 19.30 h, al Teatre Auditori del 
Mercat Vell 
Xerrada i recull d’aportacions.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA. LLEGIR
EL TEATRE: “ISLÀNDIA”
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Tertúlia sobre l’obra de Lluïsa Cunillé, 
a càrrec de Mònica López, d’Amics 
del Teatre. La fallida bancaria portarà̀ 
un adolescent islandès a emprendre un 
pelegrinatge iniciàtic cap a Nova York. 
En aquest viatge el jove anirà̀ coneixent 
diverses realitats que el faran partícip de 
la profunda depressió́ que està conduint el 
món occidental a una ruïna inevitable.
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: MÉS SOBRE
“UN BALLO IN MASCHERA”,
DE GIUSEPPE VERDI  
De les 19.30 a les 20.30 h, al Centre 
Cultural
Amb motiu de la seva projecció en directe 
a Ripollet. A càrrec d’Àngel Esteve, Joan 
Ramón Gordo i Rafael López.  
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Nits de música de l’AETMV

Dimecres 18
HORA DEL CONTE: “CONTES
MAJORS. LES ÀVIES I ELS AVIS
ENS EXPLIQUEN CONTES”
A les 17.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca 
Sessió especial de contes per commemorar 
el Dia Internacional de la Gent Gran 
(1 d’octubre). Àvies i avis de Ripollet 
explicaran contes als més menuts i 
compartiran amb ells una gran estona.
Per a infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: “MANEIG DE LA FEBRE
EN PEDIATRIA”
De 18 a 19.30 h, al Centre Cultural 
Inscripció prèvia al taulell dels centres 
d’atenció primària (CAP Ripollet, CAP 
Pinetons i CAP La Farigola)
Impartit per l’Equip de pediatria CAP 
Ripollet i adreçat a famílies, sobre com 
gestionar la febre en els nens/nenes. Es 
discutiran alguns mites i s’abordaran temes 
com les convulsions febrils. També hi haurà 
temps per resoldre dubtes.
Ho organitza: Equip d’Atenció Primària 
Ripollet

Dijous 19
XERRADA: “REMEIS NATURALS
PEL DOLOR I ALTRES MALALTIES”
De 10.30 a 12 h, al Casal d’Avis 
Dins el programa Gent Activa de Serveis 
Socials. Gratuït.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet 
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HORA DEL CÒMIC INFANTIL. 
SESSIÓ INAUGURAL
A les 17.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca 
El Son Goku, el detectiu Conan, el 
Mortadel·lo i Filemó, el Batman, etc 
coneixerem tots aquests personatges i a 
molts més en aquest divertit club de lectura. 
Si t’agraden els còmics i el manga i vols fer 
nous amics apunta’t! A càrrec d’Elisabet 
Vázquez. Per a infants de 8 a 12 anys. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 20
TEATRE: “LA VISITA INESPERADA” 
A les 21 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell
Descobreix l’assassí en aquest “thriller” 
d’Agatha Christie, a càrrec de la Cia. 
Teatre del Raval. Preu: 16 euros. 
Més informació a espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

Dissabte 21
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

STORYTIME: “THE MESSY
PLAYROOM”
De 10.30 a 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. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DIA DEL SOCI DE L’AV CAN CLOS   
A les 21 h, al Teatre Auditori 
Amb les actuacions de Jaimito Borromeo, 
Miguel de Tena, María Gracia i Giro & 
Gina i pica-pica després de l’espectacle. 
Preu per a socis: anticipada, 5 € i taquilla, 
8 €. Preu per a no socis: 12 €.
Ho organitza: AV Can Clos

Diumenge 22
DIA DE PORTES OBERTES AL CIP
A les 11, al CIP Molí d’en Rata 
Apte per a tot tipus de públic.
11 h Visita guiada al Molí d’en Rata
12 h Taller de pa
Inscripció prèvia fins al 19 d’octubre al CIP, 
via telefònica al 935 946 057 o via correu 
electrònic a molidenrata@ripollet.cat.
Preu de l’activitat: preu local 2 € i preu no 
local 4 €.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL: 
“TESTING DE BIODIVERSITAT”
D’11.30 a 13.30 h, al tocar del brollador 
del parc dels Pinetons
Itinerari de descoberta per observar les 
diferents espècies animals. Activitat 
gratuïta. No cal inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

CONCERT DEL 140 ANIVERSARI 
DE LA SOCIETAT CORAL
“EL VALLÈS”  
A les 18 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell
“Un viatge musical a través de la història 
de la SCV”. Amb l’actuació de les tres 
seccions de la coral: Tradicional, Veus i 
Coral Infantil. Amb la participació d’Amics 
del Teatre, els Gegants de Ripollet i el 
Grup d’Estudis Ripolletencs.
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimarts 24
CICLE ‘ELS DIMARTS DE L’AIGUA’:
“PARTICIPEM EN LA GESTIÓ
DE L’AIGUA”
De 18 a 19.30 h, a l’escola Anselm Clavé 
Xerrada i recull d’aportacions
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ÒPERA I BALLET EN DIRECTE: 
“UN BALLO IN MASCHERA”,
DE GIUSEPPE VERDI 
A les 20 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell
Des del Gran Teatre del Liceu.
Preu: socis 6 € i públic general 10 €. 
Més informació a espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

Dimecres 25
HORA DEL CONTE: 
“TUT-TURURUT”
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Contes tradicionals i d’autor amb el suport 
de joguines sonores, elements diversos i 
instruments musicals. A càrrec de Miqui 
Giménez. Per a infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEMA
A les 19 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Grup de Dones per la 
Igualtat

Dijous 26
CLUB DE LECTURA
DE CÒMIC JOVE: BLACKSAD 
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Blacksad: un lugar entre las sombras, Juan 
Díaz Canales i Juanjo Guarnido.
A càrrec d’Elisabet Vázquez. Per a joves de 
13 a 16 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 27
CLUB DE LECTURA:
“ÁVIDAS PRETENSIONES”, 
DE FERNANDO ARAMBURU 
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Amb l’arribada de la primavera, el poble 
de Morilla de la Pineda es prepara per 
a rebre la flor i nata del panorama líric 
espanyol, que acudeix a les terceres 
Jornades Poètiques. La reunió de tres dies 
es presenta com l’oportunitat perfecta per al 
desvari dels participants, que arriben amb 
un objectiu comú: el sexe, la diversió i la 
glòria literària. A càrrec d’Alícia Gil.
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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NITS DE MÚSICA: MÉS SOBRE
“ELS 3 TENORS DONEN LA NOTA”
De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural
Amb “PavoRRotti”, “el Plácido en 
Domingo” i “el Carreras Veloz”. 
A càrrec de Ramón Argenté, Àngel 
Esteve i Alberto Castro. Activitat gratuïta 
coordinada per Rafael López i Ángel 
Esteve. 
Ho organitza: Nits de música de l’AETMV

Dissabte 28
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

MONOGRÀFIC DE MANUALITATS  
A les 9.30 h, al Centre Cultural 
Ho organitza: Racons per gaudir Palau 
Ausit

TROBADES AMB L’ART:
ANDY WARHOL
A les 10 h, al CaixaForum Barcelona  
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

RUTA VEÏNAL: “RIPOLLET
I LA HISTÒRIA DE L’AIGUA”
De 10.30 a 12 h, a l’Institut Lluís 
Companys
Dins la campanya L’aigua, font de drets!
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“EL CAU DE LES CARÍCIES”
A les 11.30 h, a la Sala d’Actes de la 
Biblioteca Municipal
Quan els pares feien la migdiada la 
Lola es va sentir sola. Els pares roncaven 
i roncaven… i ella volia moixaines!!! 
Aleshores la Lola va tenir una idea genial: 
es faria el seu cau de les carícies!! 
A càrrec de Sandra Rossi. 
Per a infants fins a 4 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DIA DEL ‘POTAJE’
A les 13.30 h, a la seu de La Macarena 
(c. de Cot, interior)
Ho organitza: Peña Cultural Andaluza
La Macarena 

TEATRE: “EL CLUB 
DELS POETES MORTS”
A les 21.30 h, al Teatre Auditori
Adaptació de la novel·la de N. H. 
Kleinbaum. Adaptació i direcció a càrrec de 
Laia Vilardell.
Més informació i venda d’entrades al web 
amicsdelteatre.cat. 
Ho organitza: Amics del Teatre

Diumenge 29
SENDERISME: XI CAMINADA
POPULAR RIPOLLET-TIBIDABO
RIPOLLET
Sortida a les 7 h (26,05 km)
Té un desnivell acumulat de pujada de 
779 metres i un desnivell de baixada de 
775 metres. Sortida des del carrer del 
Riu Ripoll cantonada amb el carrer del 
Molí d’en Ginestar. Més informació a 
centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: Centre Excursionista 
Ripollet

JUGATECAMBIENTAL: 
“CASTANYADA ECOLÒGICA”
D’11.30 a 13.30 h, al tocar del brollador 
del parc dels Pinetons
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

JUGA AMB LA HISTÒRIA:
“VOLS FER LA TEVA CALACA?”
A les 11.30 h, al CIP Molí d’en Rata  
Construeix amb nosaltres una calaca ben 
divertida per festejar el dia dels difunts! 
Mentre tu fas la calaca, els pares podran 
gaudir d’un auténtic cafè d’olla amb o sense 
tequila!
Inscripció prèvia fins al 26 d’octubre al CIP, 
via telefònica al 93 594 60 57 o al correu 
electrònic molidenrata@ripollet.cat.
Preu de l’activitat: menors de 5 anys,
1,50 € i a partir de 5 anys, 4 €.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

TEATRE: “EL CLUB 
DELS POETES MORTS”
A les 18 h, al Teatre Auditori
Adaptació de la novel·la de N. H. 
Kleinbaum. Adaptació i direcció a càrrec 
de Laia Vilardell. Més informació i venda 
d’entrades al web amicsdelteatre.cat. 
Ho organitza: Amics del Teatre

Dilluns 30 
HALLOWEEN INFANTIL
A les 18 h, al Centre Cultural
Ho organitza: La Careta Teatre

Dimarts 31 
HALLOWEEN D’ADULTS
A les 20 h, al Centre Cultural
La Careta Teatre fa una crida per a que 
qui vulgui els faci arribar curtmetratges de 
por, tant infantils com adults, abans del 21 
d’octubre, per tal de projectar-los al pati del 
Centre Cultural mentre s’espera per entrar.  
Ho organitza: La Careta Teatre

tota la 
informació 
actualitzada a
ripollet.cat

NOTA: La CRAC ha informat que han 
hagut d’ajornar la Trobada de Gegants, 
prevista per l’1 d’octubre, fins a nou avís.
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Exposicions
CENtRE CULtURAL
Del 27 de setembre al 31 d’octubre
a la Sala 1 d’Exposicions
“Llibertat! Fontserè i el cartellisme 
compromès (1931-1939)”

Exposició de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya. 
Inauguració: dimarts, 3 d’octubre, a 
les 20.30 h. 
Ho organitza: CRAC

De l’1 al 31 d’octubre, a la Sala 
d’Art
“L’estètica del circ”
Inauguració: dimarts, 3 d’octubre, a 
les 20 h.
Ho organitza: AFOCER

BIBLIOtECA PÚBLICA
Del 4 al 31 d’octubre
Exposició col·lectiva del curs de 
fotografia digital nivell iniciació 
Ho organitza: Acció Fotogràfica 
Ripollet

CENtRE
D’INtERPREtACIÓ
DEL PAtRIMONI (CIP)
BIBLIOtECA 
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 ha 
exposat a Ripollet el collaret de 
variscita que es va localitzar a la 
bòbila Padró de Can Tiana.  

“Maquetistes de Ripollet” 
Maquetes d’edificis històrics, carros 
i vaixells, elaborades per Josep 
Galbarro, Josep Martínez, Pere 
Navinès, Modest Serra i Jordi Voltà, 
veïns jubilats de Ripollet.

“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

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes de novembre, poden enviar 
la informació abans del 23
d’octubre al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

Altres activitats
CURSOS I TALLERS DEL PMC
Places lliures als tallers de meditació, 
modelatge i animació 3D, pintura i 
puntes de coixí 
Més informació al Centre Cultural (Rbla. 
de Sant Jordi, 2-4 Tel. 935 046 025  

EXPLORA EL TEU PARC!
Els dimarts i dijous, de 16.30 a 18.30 h, 
als parcs de Ripollet
Els infants han d’anar acompanyats d’un 
adult. 
Dimarts, 3 d’octubre. Parc Carles Ferré (al 
costat de l’escola El Martinet)
Dijous, 5 d’octubre. Parc dels mestres (a la 
rambla de Sant Jordi)
Dimarts, 10 d’octubre. Parc de la 
Solidaritat (al costat del Pavelló Joan 
Creus)
Dimarts, 17 d’octubre. Parc Oriol 
Martorell (al costat de l’escola Ginesta)
Dijous, 19 d’octubre. Parc Dolores Ibárruri 
(al costat de l’escola Tatché)
Dimarts, 24 d’octubre. Parc del riu Ripoll 
(davant l’escola Escursell)
Dijous, 26 d’octubre. Parc Gassó Vargas. 
Pistes de l’Esbar. A la rambla de Sant 
Esteve.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

“PROMO 24” DE L’AETMV
Espectacles de la 24a temporada
Per cada entrada general (16€) comprada 
el dia 24 de cada mes, l’AETMV regala 
una entrada gratuïta per a un altre dels 
espectacles senyalats amb la marca 
“PROMO 24”.
Ho organitza: AETMV

TALLERS I ACTIVITATS
DE LA GRESCA
Al c. de Bonavista, 6
Activitats per a adults i gent gran:
—Informàtica 
—Taller de memòria
—Art i costura (manualitats)
—Taller de Lectura i Escriptura 
—Caminem (recorregut de petita distància)
—Grup de coral
—Taller de ball
—Ioga suau (adaptant les postures)
—Meditació

Activitats per a infants i joves:
- Esplai diari (infants de 3 a 12 anys)
- Esplai de dissabtes
- Casal Jove (joves de 12 a 17 anys)
Per a més informació de les activitats, 
truqueu al 936913675 o adreceu-vos al 
C/Bonavista 6 de Ripollet.
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qUI éS...

Joan Ramon
Gordo
President de l’AETMV

Joan Ramon Gordo és, possiblement, 
una de les persones de tot Catalunya 
que més sap de cultura popular. Des 
dels seus inicis a Ripollet amb l’entitat 
Enllaç, passant per la conselleria de 
Cultura de la Generalitat i l’Associació 
d’Espectadors del Teatre del Mercat 
Vell (AETMV), Gordo ha estat una de les 
figures clau de l’associacionisme català 
des del final de la dictadura franquista 
fins avui.

Enllaç va ser la seva porta d’entrada a 
la cultura popular. Com funcionava?
Enllaç era una promotora d’espectacles 
que donava eines a les entitats perquè po-
guessin organitzar actes. Connectàvem 
el món artístic i els organitzadors per po-
der-se dinamitzar. Es tractava d’oferir a les 
entitats eines útils per generar dinàmiques 
associatives.

Va tenir molta incidència a Ripollet?
No només a Ripollet, sinó a tot Catalu-
nya. El 90-95% dels espectacles infantils 
els fèiem nosaltres i el 70% de la cançó ca-
talana. Amb la democràcia ens vam trobar 
amb més competència de més mànagers, 
però nosaltres no ho érem, érem dinamit-
zadors. 

I d’aquí a la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat des del 1981 fins al 1985. 
A la Conselleria de Cultura que dirigia 
Max Cahner vam entrar quatre companys 
d’Enllaç com un reconeixement a la feina 
feta des de finals dels anys 70. La Genera-
litat va anar a buscar les entitats que ja feia 

anys que hi treballàvem en aquest sector. 
Van agafar les persones que ja teníem una 
experiència d’anys. 

Quina va ser la seva tasca a la Genera-
litat?
Participo activament en l’organització 
del primer Congrés de Cultural Popular 
i Tradicional, en dues Expocultures, en el 
Congrés d’Ateneus, en jornades munici-
palistes...

A finals dels 80 ho deixa i es vincula al 
món de les ONG. Quin va ser el seu pa-
per?
La de repensar la societat. Hi havia un 
sector que es plantejava molt la reflexió i 
la necessitat de recerca d’alternatives a la 
situació de crisi d’aleshores. Es parteix del 
convenciment que així com hi ha innova-
ció tecnològica n’hi ha d’haver també de 
social. Encara hi continuo vinculat, però 
d’una manera més tranquil·la.

El 1994 participa en la creació de l’AETM. 
Com recorda el naixement de l’entitat 
que encara presideix?
L’entitat neix perquè hi havia la possibi-
litat de crear un auditori a l’antic mercat. 
I no solament crear l’equipament, sinó 
també de la gestió dels continguts. Era un 
moviment vinculat a sectors crítics amb 
l’Ajuntament d’aleshores, però l’Ajunta-
ment també va ser intel·ligent com per 
poder-ho assumir i entendre que era una 
bona alternativa.

Poca gent sabrà que el 1997 vostè va co-
ordinar l’Any Clavé a tot Catalunya
La Federació de Cors de Clavé necessitava 
una renovació important i ho van voler 
fer aprofitant els 175 anys del naixement 
de Clavé. M’ho van encarregar a mi 
però va ser un procés molt dinàmic i 
participatiu molt interessant. Va ser 
el primer cop que es va organitzar 
un esdeveniment d’aquest tipus, 
d’un any de durada.

Com valora l’Any Clavé a Ripo-
llet? 
Com una eina que possibili-
ta que les entitats treballin en 
xarxa i de forma transversal, 
és bo. No sé si és bo que hi 
hagi un any de cada cosa, però 
tant l’Any Lorca com el Clavé 
han ajudat a donar a conèixer els 
personatges i la seva incidència a 
la societat i de generar un espai de 
relació entre les entitats en l’àmbit local. 
Clavé no és un personatge com Lorca, 

més popular, i tenia els més dubtes amb el 
‘ganxo’ de Clabé. Però n’ha tingut més del 
que em pensava.

Coordinar l’Any Clavé li suposa una col-
laboració amb la Federació de Cors de 
Clavé de prop d’una dècada i que culmina 
amb la Medalla d’Or de l’entitat el passat 
17 de setembre. Com ho valora? 
No m’entusiasma. Ho agraeixo molt, i en 
el fons t’agrada. Però bona part de la me-
dalla és mèrit de la meva dona, que és qui 
em va introduir a Enllaç.

Què n’opina del moviment cultural a Ri-
pollet?
Hi ha moltes entitats, cosa que és l’enveja 
de les poblacions del voltant. I la tradi-
ció associativa també és important. Hi ha 
moltes iniciatives de cultura popular, però 
potser s’hauria de reforçar la col·laboració 
transversal entre les entitats, i no només 
les culturals sinó també amb altres mo-
viments associatius com els aturats o la 
d’acolliment de refugiats.

Ernest Prunera
Intus


