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l’Agenda
Tota l’activitat cultural

de la ciutat

A la pàgina 17

Sumari
L’Observatori contra l’Homofòbia 
premia l’Ajuntament / 
Pàg. 6

Es posa en marxa el programa 
‘Memòria = Dignitat’ /
Pàg. 10

Arriba el nou Festival de Curts /
Pàg. 13

Comença l’ordenació del tram de la 
llera del riu pròxim a Barberà /
Pàg. 15

Els joves proposen
millores a carrers
i parcs / Pàg. 3
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Ajuts
al pagament
del lloguer

Més informació a
Oficina Municipal d’Habitatge
C. de la Salut, 1
Tel. 935 046 007
A/e: habitatge@ripollet.cat
ripollet.cat

Data límit d’admissió de sol·licituds
29 de juny de 2018

Adreçat a
—Unitats familiars amb ingressos no superiors als 

22.300 €*, sempre que l’import del rebut de lloguer 
no superi els 600 €**. 

—L’ajut cobreix un 40% de l’import del lloguer, fins 
a un import màxim de 2.400 € anuals.

* Ingressos aproximats per a una unitat de convivència de 3 o més membres

** Per a famílies nombroses, aquest límit és de 900 €

Lliurament de documentació
OAC
C. de Balmes, 4
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Un total de cinc projectes, dels 11 pre-
sentats, han estat escollits per votació 
popular, a la segona convocatòria dels 
Pressupostos Participatius. Aquesta 
ha estat organitzada per l’Ajuntament 
de Ripollet, amb la col·laboració dels 
alumnes de 4t d’ESO de la localitat i el 
suport dels seus centres i mestres. Es 
tracta de ‘Carrers estrets, solucions 
amples’, proposat per FEDAC Ripollet; 
‘El futur és led’, de l’escola Sant Ga-
briel; ‘Més fonts d’aigua al carrer’, de 
l’institut Lluís Companys; ‘Parc per a 
gossos’, de l’institut Palau Ausit i ‘Plaça 
del Molí, un parc obert per a tothom’, de 
l’institut Can Mas. Entre tots, els pro-
jectes sumen 300.000 euros d’inversió.

Segona edició
Els alumnes de 4t d’ESO van començar 
a treballar els projectes a l’aula el passat 
mes de desembre. Al març es va fer la 
presentació al Teatre Auditori del Mer-
cat Vell dels 11 treballs que optaven a la 
selecció i a l’abril es van sotmetre a vota-
ció a la web participa.ripollet.cat. També 
es van habilitar urnes a equipaments. En 
total, engany han votat 1.844 persones.
Com a novetat, en aquesta edició s’ha 
aplicat un nou criteri de repartiment 
dels projectes, perquè arribessin a tots 
els barris de Ripollet. Així mateix, també 
s’ha posat en marxa la Comissió de Ga-
ranties, formada per representants dels 
grups polítics municipals, les AMPA 

Els joves proposen millores a carrers i 
parcs als Pressupostos Participatius ‘18

d’educació secundària i associacions de 
veïns, amb l’objectiu de vetllar per la 
transparència de tot el procés i supervi-
sar-ne l’execució.

Presentació final
La presentació dels projectes guanya-
dors va tenir lloc el passat 28 de maig, 
en roda de premsa, a la Sala de Plens, a 
càrrec d’una representació dels alumnes i 
de l’equip de suport. El regidor de Parti-
cipació, David Fontanals, va agrair la im-
plicació dels alumnes i va destacar que els 
Pressupostos Participatius demostren que 
“la presa de decisions es pot compartir i 
socialitzar” perquè “no només els polítics 
sinó també les persones, puguin decidir 
les millores que es volen per al municipi”.

AMB 
tOtA LA 
LLEtrA

Una representació dels alumnes de 4t d’ESO de Ripollet, a la roda de premsa de presentació
dels Pressupostos Participatius, amb els regidors David Fontanals i Fran Sánchez.
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Més fonts d’aigua al carrer
Proposat pels alumnes de l’institut Lluís
Companys: 181 vots

Què es vol fer?
Col·locar més fonts per a poder accedir a punts per a beu-
re aigua i renovar algunes de les existents a parcs i zones 
verdes de Ripollet. Alguns punts proposats són la rambla 
de Sant Esteve, la plaça Clos, el carrer de Sant Sebastià, la 
zona verda de Can Tiana, entre altres. 

Quant costarà? 55.000 €

 

Plaça del Molí, un parc per a tothom
Proposat pels alumnes de l’institut Can Mas: 260 
vots

Què es vol fer?
Transformar el parc infantil de la plaça del Molí en un 
espai adaptat a persones amb diversitat funcional, per 
tal que tothom qui vulgui pugui gaudir d’aquesta zona 
d’esbarjo.

Quant costarà?
53.000 €

El futur és led
Proposat pels alumnes de l’escola Sant Gabriel: 
237 vots

Què es vol fer?
Substituir les bombetes dels fanals de la rambla de Sant 
Jordi i la rambla de Sant Esteve per leds, suposant un 
estalvi tant energètic com econòmic.

Quant costarà?
75.000 €

Carrers estrets, solucions amples
Proposat pels alumnes del FEDAC: 287 vots

Què es vol fer?
Millorar la circulació de vianants i vehicles als carrers de la 
Sagrera i Isabel la Catòlica, refent les voreres, anivellant-les 
amb la calçada per fer-les accessibles. Transformar el carrer 
Sagrera per a vianants, amb accés al gual existent des del 
carrer Salut. Senyalitzar aquests espais com a zona escolar i 
col·locar nou mobiliari urbà.

Quant costarà?
75.000 €

Parc per a gossos
Proposat pels alumnes de l’institut Palau Ausit: 
181 vots

Què es vol fer?
Transformar la zona verda de l’espai Neus Català en un 
parc tancat per a gossos, on puguin córrer i jugar amb 
diferents elements instal·lats a tal efecte.

Quant costarà?
42.000 €

Projectes escollits per al 2018
Inversió: 300.000 euros
Data d’inici d’execució: juny de 2018



5 /  Núm. 237 — Juny 2018

Cinema a la fresca
Projecte finalitzat /
En què ha consistit?
Adquisició d’un equip de sonorització, projecció, 
il·luminació i ambientació per al pati del Centre Cultural. 
Es va començar a utilitzar l’estiu passat.

Quant ha costat?
47.895,39 €

Contenidors per a l’oli domèstic 
Projecte aprovat/
Què es farà?
Instal·lació de cinc contenidors per a la recollida de l’oli 
domèstic i subministrament de 1.100 embuts per a la 
seva distribució. Està previst col·locar-los a la zona de les 
escoles Escursell, Ginesta, Tiana, el Mercat Municipal i el 
Centre Cívic de Can Mas.

Quant costarà?
4.182 €

Papereres pipican
Projecte finalitzat/
En què ha consistit?
Instal·lació de 20 punts de recollida d’excrements de gos. 
En aquestes papereres específiques, les persones propie-
tàries dels gossos trobaran un subministrador de bosses 
per a la recollida de les deposicions i un espai per llençar-
les després.

Quant ha costat?
27.152,40 €

Parcs segurs, infants il·lesos
Projecte aprovat/
Què es farà?
El projecte consisteix a fer un conjunt de millores a la 
zona infantil dels parcs dels Mestres i Rizal, per fer-la més 
segura.

Quant costarà?
88.234,61 €

rocòdrom
Projecte en construcció/
Què es farà?
Remodelació del rocòdrom existent i instal·lació d’un 
búlder de resina al poliesportiu municipal.

Quant costarà?
75.000 €

Sonomàfors
Projecte finalitzat/
En què ha consistit?
Instal·lació de semàfors per a persones amb discapacitat 
visual a les cruïlles dels carrers següents: Sant Jaume - Sa-
rrià de Ter, Sant Jaume – Mercè, Sant Jaume – València, 
rbla. de Sant Andreu – c. de la Mercè, ctra. de Santiga – 
c. de Magallanes i ctra. de Barcelona – c. de Tarragona.

Quant ha costat?
50.095,60 €

WiFi públic i ripojove,
tota la informació per al jovent
Projecte en licitació/
Què es farà?
Instal·lació de punts d’accés wifi a espais públics de Ripo-
llet i creació d’un espai web amb continguts d’interès per 
a la gent jove.

Quant costarà?
7.440 €

Estat dels projectes de 2017
Inversió: 300.000 €
Projectes finalitzats: 3
Projectes en curs: 4
 —En construcció: 1
—Aprovats (adjudicats): 2
—En licitació: 1
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LA CASA 
GrAN

EN
UN COP 
D’ULL
nnnnnnn
El projecte de municipalització del 
servei d’aigua es porta als barris
El passat 9 de maig, la tinenta d’alcalde 
de Serveis Municipals i Municipalit-
zació va presentar, al Centre Cultural, 
el projecte de gestió directa del servei 
d’abastament d’aigua a Ripollet mitjan-
çant l’empresa municipal Genera, mitjà 
propi Ripollet, SL. Durant el mes de 
maig, Castillejo també ha exposat la pro-
posta de l’equip de govern al veinat de 
diferents barris del municipi, com ara el 
Centre Cívic de Maragall i l’Associació 
de Veïns de Sant Andreu.
La memòria es portarà a aprovació 
inicial al Ple Municipal del mes de maig, 
pendent de celebració en el tancament 
d’aquesta edició.

nnnnnnn
Moció contra el Producte
Panaeropeu de Pensions
Individuals
Al Ple que se celebra el 31 de maig, 
els grups municipals Decidim, PSC i 
ERC, a proposta de Marea Pensionista 
Ripollet, presentaran una moció contra 
la creació d’un Producte Paneuropeu 
de Pensions Individuals (PEPP). Se-
gons Josep Ferrús, president de l’entitat, 
“estan proposant una gran desgravació 
final per part dels estats i hem d’anar en 
contra d’això”. El col·lectiu va registrar 
la moció el 30 d’abril, després que una 
cinquantena de persones es concentres-
sin a la plaça de Pere Quart i marxessin 
tots junts fins a l’Ajuntament.

nnnnnnn
Premi “17 de maig” a les 
polítiques LGTBI de l’Ajuntament
El 17 de maig, l’Ajuntament de Ripollet celebrava el Dia Internacional 
contra la LGTBI-fòbia amb l’adhesió al manifest “Obrim espais de lliber-
tat. Aturem l’LGTBI-fòbia”. Els actes que envoltaven la diada, però, van 
arribar un dia abans a Ripollet. 
La hissada de bandera d’aquest col·lectiu al pati del consistori va tenir lloc 
el dia 16. Es va presentar la nova bandera de Ripollet LGTBI que, imi-
tant la local, incorpora un pollet i les franges de colors en diagonal. Fran 
Sánchez, regidor de Polítiques LGTBI, explicava que “és un pas més per 
fer visibles i patents les polítiques LGTBI com a Ajuntament”. També hi 
eren l’alcalde, José M. Osuna, i el diputat d’Igualtat i Ciutadania de la Di-
putació de Barcelona, Antoni Garcia, qui va comentar que “Ripollet és un 
dels municipis que més està implantant aquestes polítiques des de l’àmbit 
més proper a la ciutadania”.
La Biblioteca va acollir, a continuació, l’entrega de premis “17 de maig”, 
de l’Observatori contra l’Homofòbia, els quals reconeixen projectes i tra-
jectòries que afavoreixen la creació i implementació de polítiques LGTBI 
i combaten l’LGTBI-fòbia. Juntament amb Armand de Fluvià, Chrysallis, 
la Diputació de Barcelona i el programa “Oh my goig!” de betevé, l’Ajun-
tament va ser un dels premiats, per la seva proactivitat en les polítiques 
LGTBI i per haver instaurat el primer monument en reconeixement a ac-
tivistes, l’estiu de 2017. L’alcalde va recollir el premi i, en la seva interven-
ció, va explicar que “una de les prioritats de l’equip de govern era posar en 
relleu les polítiques LGTBI i donar visibilitat al col·lectiu, per això es va 
crear la Regidoria de Polítiques LGTBI: “Els ajuntaments tenen el deure 
de fer de laboratori, d’experimentar i innovar malgrat els riscos”. Osuna 
també va ressaltar la importància “que la gent vegi que l’Administració 
està al seu costat per donar-li suport”.

Guanyadors/es dels premis “17 de maig” i representants d’entitats locals, 
a l’acte d’hissada de la bandera de Ripollet LGTBI

Marxa de Marea Pensionista Ripollet, el 30 d’abril
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Èxit de participació 
en el projecte 
“Pensa en gran”
Ja són dues les reunions obertes a tota la ciutadania 
que s’han portat a terme en el marc del procés parti-
cipatiu ‘Pensa en gran’, l’objectiu del qual és definir 
un model d’equipament per a la gent gran a Ripo-
llet, un servei llargament reivindicat per al veïnat.
En la primera sessió, el 10 de maig, es va presentar el 
procés, liderat per la cooperativa Suara, mentre que 
a la segona, celebrada el dia 17, es va treballar una 
dinàmica de grup centrada en els diferents agents 
que intervenen en l’atenció a la dependència. 
Actualment, el grup participatiu, format per diverses 
entitats, representants polítics i persones a títol indi-
vidual, ja està tancat. Aquest serà l’encarregat d’ela-
borar la proposta final d’equipament, que contem-
plarà des d’aspectes arquitectònics a serveis i tindrà 
en compte les opinions que la ciutadania faci arribar 
a través del formulari en línia (participa.ripollet.cat) 
i les enquestes distribuïdes per les entitats i als punts 
d’informació que es van instal·lar als diferents barris 
del municipi.
Tot i que les pròximes sessions es destinaran al 
treball del grup participatiu, s’han programat dues 
xerrades obertes al públic. La primera, que es farà a 
l’Escola Pinetons, tindrà lloc el 7 de juny i comp-
tarà amb la ponència d’arquitectes i responsables de 
diferents serveis per a la gent gran, mentre que la 
segona, el 21 de juny, estarà dedicada als diferents 
models d’atenció. 
“Pensa en gran” finalitzarà al mes de juliol, amb la 
presentació de la proposta final a la ciutadania i a la 
Generalitat de Catalunya.

nnnnnnn
Ripollet aposta pel consum 
responsable i l’alimentació
Al mes de maig, Ripollet va acollir una Jornada de Consum 
Responsable i Alimentació, que va comptar amb una xerra-
da i altres activitats complementàries: una exposició, una 
mostra de cuina i la celebració del Dia Internacional del Joc. 
Es tracta de la primera de les quatre jornades programades 
per donar visibilitat al Projecte Intermunicipal per a l’impuls 
de l’Economia Social i Solidària (SSEguim Treballant), en el 
qual l’Ajuntament de Ripollet, a través del Servei d’Empresa 
del Patronat Municipal d’Ocupació, està treballant amb els 
consistoris de Barberà, Cerdanyola i Montcada i Reixac. 

SSEguim Treballant, que va celebrar la seva primera reunió 
formal el passat mes de març, compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. Una de les línies de treball consis-
teix a difondre i sensibilitzar la població envers els valors que 
inspiren l’economia social i solidària (ESS). En aquest context 
s’han programat les quatre Jornades sobre consum responsa-
ble, una a cadascun dels municipis integrants.
A Ripollet, són diverses les activitats que es van organitzar, 
sota el títol “Llavors”. El Mercat Muncipal en va ser l’escenari 
de dues: del 22 al 28 de maig, va acollir l’exposició “Mal-
baratament d’aliments? Amb el menjar no s’hi juga!”, on es 
detallava com es malbaraten els aliments en el consum, la 
comercialització final, la transformació i el transport, i dis-
sabte 26, es va portar a terme una mostra de plats de consum 
responsable, preparats amb sobralles i productes de proximi-
tat. Kescou.cat i el projecte de càtering social de l’Associació 
d’Aturats de Ripollet i Cerdanyola van encarregar-se de la 
demostració. Mentre, durant tot el matí, es va celebrar, a la 
plaça del Molí, el Dia Internacional del Joc, on l’Associació 
Els Solets - Minnilandia va instal·lar diferents espais (d’experi-
mentació, art i construccions) per als infants.
Una xerrada al Centre Cultural, el dia 28, posava punt final a 
la Jornada ripolletenca. Hi van intervenir responsables d’Ar-
ran de Terra, Jardinet SCCL, Plataforma Aprofitem Aliments, 
Els Espigoladors i Fundació Banc d’Aliments, els quals van 
presentar els seus projectes en defensa del consum i la pro-
ducció responsable i sostenible d’aliments. 

Segona trobada del procés participatiu “Pensa en gran”, el 17 de maig

Un dels espais infantils creats per la celebració del Dia Internacional
del Joc, a la pl. del Molí, el 26 de maig
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Opinió

El procés participatiu apropa
la residència a Ripollet
La residència per la gent gran és una vella as-
piració de la ciutadania ripolletenca. La seva 
necessitat en una ciutat de 37.000 habitants 
que no té cap equipament d’aquest tipus és 
més que evident. Anteriors governs ho han 
intentat i no se n’han sortit. Ara, el govern 
de Decidim està disposat a reprendre el repte 
de fer realitat aquest anhel empès per un mo-
viment ciutadà que ho reclama.
El primer pas ha de ser definir quin model 
de residència volem i ens cal a Ripollet. Amb 
aquesta finalitat s’ha engegat el procés parti-
cipatiu “Pensa en gran” per tal de definir-lo. 
Aquest procés comptarà amb l’assessorament 
d’experts que aportaran llum sobre la defini-
ció del model i de la gestió i la participació 
de nombroses entitats i persones a títol in-
dividual i s’ha de tenir enllestit en un parell 
de mesos.
“Pensa en gran” ha de definir des del model 
arquitectònic de l’edifici, el model de gestió 
d’aquest, la participació dels usuaris, profes-
sionals i veïnat, fins al catàleg de serveis que 
ha d’oferir. A banda de tot això, el que és més 
important és que ha de servir com a impuls 
per fer realitat l’equipament i per a fer pi-
nya com a poble en la seva reivindicació, tot 
tenint clar el què volem. En aquest impuls 
ciutadà hi ha bons senyals: força gent partici-
pant-hi i molta il·lusió per aconseguir aquest 
nou equipament per la ciutat.
Està previst que les conclusions siguin pre-
sentades a la Generalitat com el projecte que 
compta amb el consens dels veïns i veïnes 
de Ripollet i que respon a les necessitats del 
municipi. Creiem que aquest consens plena 
de força i de legitimitat la nova residència i 
que a la Generalitat li serà difícil dir que no 
al nou equipament.

Casals d’estiu a l’abast de totes 
es famílies?
Fa un any vam demanar al Ple de l’Ajuntament 
de Ripollet, la dimissió del regidor d’Educació 
per al nou model de gestió dels Casals d’estiu. 
Un model que no era just, respecte a la gestió 
que s’estava fent amb les ajudes a les famílies, i per 
les llargues cues que es van fer en les inscripcions 
als centres escolars. El regidor d’Educació ens va 
demanar paciència i va reconèixer que es podien 
fer millor les coses.
Aquest any no demanarem la dimissió del regi-
dor, considerem que aquest equip de govern té 
data de caducitat perquè encara no s’estan fent les 
tasques com cal i en aquest cas concret es con-
tinua no tenint en compte aspectes importants.
Com és habitual, els tècnics de l’ajuntament han 
marcat un calendari de reunions al llarg del curs 
escolar, amb diferents entitats: AMPA, centres 
d’esplai locals i entitats esportives de Ripollet i, 
tots plegats, han estat realitzant un bon treball 
organitzatiu. Si més no un dels errors greus que 
es va cometre l’any passat: MOLTA DIFERÈN-
CIA DE PREUS entre ofertes similars, segueix 
sent present. Hi ha diferències gairebé fins un 
40% més en els preus entre un casal i d’altre de 
la mateixa zona. Fet que no ens sembla NI JUST 
NI CORRECTE, que les famílies paguin preus 
tan diferents per un servei gairebé similar i, més 
encara, en un municipi com Ripollet que té una 
de les rendes per càpita més baixes del Vallès 
Occidental. L’Ajuntament hauria de regular un 
preu màxim i un mínim, tot i que el més just 
seria un preu únic, com es feia a l’anterior mo-
del de gestió de casals i que l’Ajuntament assumís 
aquesta diferència.
D’altra banda veiem positiu que l’oferta de Ca-
sals sigui variada i que participin més entitats, 
encara que la DISTRIBUCIÓ DE CENTRES 
PER ZONES I la GESTIÓ DELS RECURSOS 
de l’Ajuntament NO és la més ADEQUADA. 
S’obren totes les escoles públiques de primà-
ria, menys la Tiana, i això ens planteja algunes 
qüestions: sempre s’ha aprofitat el mes de juliol 
per fer reformes i millores de condicionament 
a les escoles. Com s’ho faran aquest any per fer 
aquestes millores? Ho faran a l’agost?, o ho faran 
com l’any passat, al setembre?, i s’allargaran una 
vegada començat el curs escolar, amb les molès-
ties que això suposa als centres.
Nosaltres ens comprometem a millorar aquest 
model de gestió si guanyem les pròximes elec-
cions municipals. Hi ha aspectes positius, però 
insistim, que no ha d’haver-hi aquesta diferència 
de preus.
Ripollet mereix uns casals més municipalitzats!

Esperando el hospital comarcal 
“Ernest Lluch”
Fueron tantos los políticos que se fotografia-
ron delante de los terrenos que debían aco-
ger la construcción del esperado hospital co-
marcal “Ernest Lluch” que parece que haya 
pasado una eternidad desde la última legisla-
tura. Ya en el 2011 y ante el colapso del Hos-
pital Taulí de Sabadell, se anunció a bombo 
y platillo la construcción de este nuevo com-
plejo que debía atender a una población de 
200.000 personas, sobretodo a las poblacio-
nes más próximas como Ripollet, Montcada, 
Cerdanyola, etc., Pero una vez más hemos 
podido comprobar como las prioridades de 
aquellos que defienden la independencia de 
Cataluña han hecho saltar por los aires la tan 
necesitada inversión, destinando los recursos 
de la Generalitat y de todos los catalanes a 
sufragar la especial fiesta que tienen organi-
zada y que no lleva a ninguna parte. Desde 
Ciudadanos Ripollet, apostamos para que 
la Generalitat de Cataluña cumpla su com-
promiso de construcción del nuevo hospital 
comarcal. Y en esta lucha nos gustaría ver 
al resto de fuerzas políticas aunando esfuer-
zos para que así sea. ¿De qué nos han servido 
todas las embajadas de Cataluña abiertas en 
el extranjero? ¿Cuántos hospitales o residen-
cias se hubieran podido construir con todo 
el dinero invertido en el fatídico “procès”? 
En Cs pensamos que ha llegado el momendo 
de que impere la cordura y busquemos en-
tre todos, más que lo que nos separa, aquello 
que nos une. Los ciudadanos de Cataluña no 
merecemos esta situación de desgobierno y 
Ripollet merece un gobierno que no se que-
de impasible y sin alzar su voz ante semejante 
trato de dejadez. Aunque con ellos se hace 
bueno aquello de “no es lo mismo predicar 
que dar trigo”. Nuestra dignidad lo merece.  
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Calle Sant Jaume, la chapuza
municipal de prohibir y multar
Por si alguien no lo sabe aún, Ripollet tiene 
graves deficiencias en trasporte público. Es 
imperativo mejorarlo y mientras tanto facilitar 
en lo posible la circulación y el aparcamiento 
de quien necesita el vehículo particular para 
desplazarse. Algo falla si lo que nos encontra-
mos un día es cortada una vía de salida como 
es la Calle Sant Jaume.
Es inaudito ver cómo aparece un carril bus 
donde sólo hay un carril disponible por senti-
do. Ahora es más peligroso para los escolares 
cruzar la calle Milà por el aumento de los co-
ches que de todos sentidos deben bajar for-
zosamente esa calle con un paso de peatones 
colocado donde, por andar menos o las prisas 
por llegar al “cole” va a darnos algún disgusto.
Cerrar espacios para aparcar es un lujo que no 
podemos permitirnos en Ripollet y mucho 
menos en pasos donde una furgoneta parada 
para descargar en un carril ahora vallado y ce-
rrado puede taponar la entrada de Ripollet en 
pocos minutos. Alterar las tradicionales vías y 
trayectos peatonales en Ripollet sin prever y 
prevenir los riesgos no es mejorar la movili-
dad ni la seguridad de los vecinos.  Esta línea 
de abordarlo todo poniendo cartelitos, pro-
hibiciones y multas es lo más visible de esta 
legislatura municipal. A muchos poco o nada 
les ha importado hasta ahora viendo al Ayun-
tamiento y la actividad de muchos grupos po-
líticos tan lejos de los problemas municipales 
reales que deberían abordar. Pero en este caso 
se ha hecho más evidente este sin sentido al 
dificultar tanto la movilidad como la seguri-
dad peatonal en Ripollet.
Esta situación tan decepcionante es lo que 
los vecinos nos hicieron llegar a la oficina de 
atención ciudadana del Partido Popular de 
Ripollet. En primer lugar, hicimos público 
el malestar y todas las quejas que nos estaban 
llegando. Asimismo recordamos los puntos de 
nuestro municipio, como la calle Balmes, etc.  
Dónde a pesar de las peticiones vecinales y 
los evidentes riesgos conocidos hace tiempo, 
no se han realizado las actuaciones solicitadas. 
Recopilando toda la información y tal como 
nos comprometimos, lo hemos puesto por es-
crito para que el Ayuntamiento dé respuesta 
y en la medida que nos sea posible atienda las 
peticiones de sentido común del conjunto de 
vecinos que vivimos en Ripollet.

Serveis públics al servei de la gent
Durant tota aquesta legislatura el discurs del 
nostre grup ha estat basat en la defensa ferma 
dels serveis públics com a eines de cohesió 
social i ciutadana. Sabem que Ripollet és una 
ciutat que té mancances en molts àmbits i 
que, a més a més, la nostra població va patir (i 
pateix encara) molt els efectes d’una crisi que 
va ser devastadora per a les classes populars i 
treballadores. És en aquest context d’urgència 
social que la necessitat de disposar de les ei-
nes que garanteixin el benestar de la gent són 
més que mai necessàries.
Malgrat aquesta situació algunes forces po-
lítiques, sobretot de la dreta, es dediquen 
a aprofitar el dolor de la gent per tal de di-
fondre discursos demagògics i populistes. És 
aquí on hem pogut observar campanyes que 
menyspreen el paper de l’administració pú-
blica, la fiscalitat i els impostos que paguem, 
o els serveis públics que disposem. Aquest 
menysteniment del bé públic és d’una gran 
irresponsabilitat, la qual cosa només fa que 
degradar la política en si.
És veritat que l’administració pública té al-
guns defectes, però sabem que aquestes po-
den ser resoltes si hi ha voluntat i fermesa 
polítiques al darrere. Ripollet té el repte de 
millorar i mantenir els seus serveis públics 
com a garantia de futur.
En ple procés de municipalitzacions cal tenir 
present aquesta voluntat ferma en defensar el 
que és de tothom, d’allò públic. Esquerra Re-
publicana – Junts per Ripollet treballarà in-
cansablement per garantir uns serveis públics, 
universals i de qualitat. Ho farem per respon-
sabilitat amb la feina feta per les treballadores 
i treballadors públics; per coherència perquè 
és el que hem defensat d’ençà que vam arri-
bar a l’Ajuntament; i per compromís perquè 
els nostres valors republicans han de garantir 
que tinguem una ciutadania on els seus drets 
d’igualtat i llibertat estiguin garantits.
El canvi de la gestió de l’aigua no és més que 
una passa endavant en aquesta direcció i les 
republicanes i republicans no dubtarem.
SÍ a l’aigua pública, SÍ als serveis públics!
SOM-HI!

On són les promeses del nou
urbanisme?
De tots és conegut que la planificació urba-
nística d’un municipi sempre es fa a llarg ter-
mini. Ara bé, en el cas del govern municipal 
del nostre municipi, no és que es faci a llarg 
termini, és que simplement que novament 
del que van prometre quan eren a l’oposi-
ció al que han fet quan estan al govern, no 
té res a veure. Recordem que aquest govern 
va començar la legislatura incomplint quel-
com que havia votat l’alcalde quan no presi-
dia el plenari del nostre Ajuntament. S’havia 
compromès ha restituir el valor de l’IBI que 
havíem de pagar els ripolletencs i ells es va 
aprofitar en el govern central del PP per fer 
que els ripolletencs paguem més IBI. Però 
és que amb el tema urbanístic, on són totes 
les promeses sobre el model urbanístic que 
el nostre municipi necessitava? On han que-
dat totes les lliçons que va voler donar el Sr. 
Osuna? Perquè no han canviat cap tema ur-
banístic? O pitjor encara perquè l’únic tema 
urbanístic que han canviat, al voltant de la 
llera del riu Ripoll, ha estat precisament per 
l’aprofitament particular dels grans propie-
taris de terrenys? Novament tenim una cla-
ra mostra de com actua aquest govern, una 
mica de maquillatge per intentar aparentar, 
molta publicitat parlant dels mateixos temes i 
inacció per no fer cap actuació. No comen-
tem els grans temes de municipi dels quals 
no hem avançat absolutament res durant 
aquesta legislatura i que eren temes princi-
pals: tancament Ecoparc-2, soterrament de 
l’autopista C-58, arribada del tren a Ripollet, 
l’Hospital i la Residència per a la gent gran. 
Avui, simplement parlem de l’acció política. 
És curiós que el govern dels estudis i les festes 
no hagi fet ni avançat res en allò que sempre 
havien defensat, un nou urbanisme. Potser 
eren falses promeses?...
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Memòria = Dignitat

PUNt
i APArt

El 25 de juliol de 1938 s’iniciava la batalla de l’Ebre, el combat més llarg de la 
Guerra Civil entre les tropes republicanes i l’exèrcit franquista. Coincidint amb els 
80 anys de la Batalla de l’Ebre i la Quinta el Biberó, l’Ajuntament de Ripollet ha 
presentat els programes municipals de memòria ‘Memòria = Dignitat’, que inclo-
uen l’elaboració del cens oficial ‘El cost humà de la República, la Guerra Civil i el 
primer franquisme a Ripollet’. Un estudi que realitzarà l’historiador Jordi Algué i 
Sala. Aquesta efemèride ha marcat enguany els actes programats en el marc de La 
Nit dels Museus i el Dia Internacional dels Museus 2018. 

La recuperació de la memòria històrica i 
la reparació moral de les víctimes són els 
objectius principals de ‘Memòria = Dig-
nitat’, tal com assegura David Fontanals, 
tinent d’alcalde de Patrimoni i Memòria 
Històrica. Uns programes que sota els 
criteris de “justícia, equitat i reparació” 
es proposen “no només recuperar i or-
denar el que existeix, sinó també cre-
ar instruments que serveixin en aquest 
sentit”. És el cas del futur cens oficial 

‘El cost humà de la República, la Guerra 
Civil i el primer franquisme a Ripollet’. 
Un cens que elaborarà durant aquest any 
2018 l’historiador surienc Jordi Algué i 
Sala, amb la col·laboració d’aquells veïns 
que ho vulguin (vegeu entrevista a la pà-
gina següent).
El mes de juny es preveu convocar un 
acte públic per tal d’explicar el projec-
te i demanar aquesta col·laboració “tan 
necessària”, com reconeix Fontanals, 
qui assegura que “els elements de la me-
mòria històrica són molt importants per 
descriure la personalitat d’un municipi”.

Història, art i patrimoni local  
al Dia dels Museus
Amb motiu del Dia Internacional dels 
Museus, que se celebra arreu del món 
cada 18 de maig, l’Ajuntament va pro-
gramar diverses activitats al CIP Molí 
d’en Rata, algunes d’elles sobre la Guerra 
Civil i el primer Franquisme. La imatge 
dels biberons Bonet, Antonio Lozano, Se-
ver Bigas i Verdaguer (d’esquerra a dre-
ta), el juliol de 1938, il·lustrava el cartell.

Dissabte, 19 de maig, la Guerra Civil 
Espanyola va ser la protagonista de La 
Nit dels Museus, que va comptar amb 
una ruta dels refugiats de la Guerra Civil 
Espanyola a Ripollet, a càrrec de l’Asso-
ciació Mai Més!. Tot i la mica de pluja, 
els participants de la ruta van poder fer 
diferents parades a llocs d’interès històric 
del municipi, com ara Can Buxó.
També dissabte va tenir lloc una ses-
sió especial de les Nits de música, sota 
el títol “Melodies de la guerra”, amb la 
col·laboració del Grup d’Estudis Ripo-
lletencs i Amics del Teatre. El concert de 
la Coral Tradicional de la Societat Coral 
“El Vallès” va ser l’acte que va posar punt 
final a La Nit dels Museus.
Diumenge, 20 de maig, les activitats van 
estar més dedicades al patrimoni artístic 
i cultural local, amb una visita guiada a 
l’exposició “Andreu Solà. La mirada d’un 
ripolletenc a la Catalunya modernista” i 
un taller de pintura, novetat al programa 
d’enguany. També es va presentar la Joia 
del Museu, una sèrie de documents  “de 
l’Arxiu Municipal que ens ensenya com 
funcionava el primer franquisme i la 
dictadura en l’àmbit local”, segons va ex-
plicar el regidor de Patrimoni i Memòria 
Històrica, David Fontanals, en l’acte de 
presentació dels documents.
La difusió del patrimoni artístic local i el 
seu bestiari popular també va tenir el seu 
espai, amb la visita de la Xamuskina al 
CIP Molí d’en Rata.
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Jordi Algué i Sala: “Cal fer un treball profund 
d’investigació i reparació de les víctimes” 

Acte en memòria dels cinc ripolletencs
deportats als camps d’extermini nazis

Ripollet va tornar a retre homenatge, el passat diumenge 27 de 
maig, als ripolletencs deportats i assassinats als camps de concen-
tració nazis, en un acte institucional, organitzat per l’Ajuntament 
de Ripollet, amb la col·laboració d’entitats i partits polítics locals, 
així com familiars de les víctimes i l’associació de víctimes del 
nazisme Amical Mauthausen. L’acte, emmarcat en el programa 
“Memòria=Dignitat”, va tenir lloc davant el monument a les 
víctimes, erigit l’any 2005, als jardins de Can Massachs, a inicia-
tiva d’Esquerra Republicana. Aquest mes de maig ha fet 73 anys 
de l’alliberament del camp austríac de Mauthausen, on van ser 
deportats la majoria dels republicans espanyols.

L’historiador surienc és director i pro-
ductor del documental “Transmissions”, 
sobre la història del seu avi i els com-
panys amb els quals va compartir guerra 
i exili. També ha realitzat estudis sobre 
la Guerra Civil a poblacions com Navàs i 
la Catalunya central. Ell serà l’encarregat 
de fer durant el 2018 el cens ‘El cost 
humà de la República, la Guerra Civil i el 
primer franquisme a Ripollet’.    

Què hem d’entendre per cost humà?
Estem parlant de tota persona que va ser 
víctima de la violència política, morta o 
represaliada. Depuracions, exilis, dester-
raments... i això és especialment signi-
ficatiu a partir de 1939 quan s’acaba la 
guerra i el mateix Estat vencedor inicia 
tot un aparell de repressió que afecta 
molta gent. L’abast cronològic comença 
el 1933 i arriba fins al 1945. 

Voleu incorporar fonts orals, oi?
Sí. Tot i que s’arriba una mica tard, 
perquè l’any que ve farà 80 anys de la 
fi del conflicte. En el cas de la dicta-
dura franquista, cada vegada hi ha més 
transparència. En el cas de la Guerra 
Civil, hi ha fonts documentals que s’han 
perdut, aleshores hem d’analitzar què hi 
ha a l’arxiu municipal i acompanyar-ho 
d’informació d’altres arxius i fonts orals.

Quins arxius es consulten?
Quan parlem de repressió franquista, 

parlem d’arxius catalans i espanyols. 
En l’àmbit europeu també hi ha arxius 
accessibles, per exemple pel tema dels 
deportats a camps nazis hi ha el de l’Ins-
titut Internacional de la història social 
d’Amsterdam. 

Parlem de víctimes dels dos bàndols?
Sí. Precisament aquest és el valor 
d’aquests estudis. Durant els 40 anys de 
dictadura franquista hi ha part dels morts 
que han estat molt recordats i ara no 
s’intenta recordar l’altra part, sinó fer un 
estudi que sigui el més rigorós possible, 
amb la intenció de tenir una visió global 
del que va representar la violència políti-
ca i la repressió franquista.

Troba silencis sobre aquests temes?
En l’àmbit local i de fonts orals encara hi 
ha gent que té respecte a parlar. Els 40 
anys de franquisme i el pacte de silenci 
que va suposar la transició, fa que hi hagi 
persones que no vulguin explicar coses 
que puguin recordar, que han passat a 
la seva família o al municipi. Per això 
cal fer un treball profund d’investigació, 
reconeixement i reparació de les vícti-
mes. El que no hauria de ser habitual és 
que a vegades a les mateixes institucions 
públiques encara hi ha com una espècie 
de poca transparència i poca accessibilitat 
als arxius, com passa en l’àmbit espanyol. 
En el cas català, en els darrers anys s’ha 
avançat en certes coses, com la publica-

ció, l’any passat, de la llista de sumaríssims 
de ciutadans sotmesos a consell de guerra. 

Es pot arribar a tancar aquest cens?
És molt difícil. Aquests estudis mai són 
complets, perquè la tipologia de repres-
sió és molt diversa. Hi ha, per exemple, 
persones que perdien la pàtria potestat 
del seu fill o desapareguts al front que no 
estan apuntats enlloc i mai la seva família 
els ha reclamat. Mai es tancarà, però això 
no pot ser una excusa per a no fer-ho. 

Com valora els programes de memòria 
de Ripollet?
Quan a les institucions nacionals sembla 
que els hi costa tirar endavant programes 
d’aquest tipus, està molt bé que siguin les 
administracions municipals, que són les 
més properes al ciutadà, les que tirin en-
davant aquests estudis i els facin públics.

Reme Herrera

Monument en memòria de Tomás Caballero Vico (1897-1941), Josep
Datzira  Casamitjana (1912-1942), Juan Montesinos Uribe (1908-1942),
Sotero López Tello i Pau Pallàs Alsina (1907-1941)



12 /   Núm. 237 — Juny 2018

MéS
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nnnnnnn
“CircBarri!”, fet a Ripollet
Desenes de persones van participar el dissabte 19 de maig en 
el “CircBarri!”, la primera mostra de circ social de Ripollet. El 
projecte, organitzat per l‘Ajuntament de Ripollet, amb la col-
laboració de l’Alehop!, l’AFI El Martinet, La Careta Teatre, 
l’Esplai La Gresca i l’Ateneu Popular de 9 Barris, s’emmar-
ca dins el programa Barris al Cor. La mostra neix amb dos 
objectius: incorporar el circ com a art escènica en la primera 
línia de les polítiques culturals del municipi i descentralitzar la 
cultura, portant-la als barris. Segons David Fontanals, regidor 
de Participació, “el sentit de la mostra és crear un espai de 
trobada per a la gent que fa circ a Ripollet, unes 80 persones, i 
de descoberta del circ”. 
Tothom que va acostar-se al parc del riu Ripoll, on es va 
ubicar la instal·lació del circ, va poder gaudir de diferents 
disciplines del circ, com ara el trapezi, malabars, plats xinesos, 
diàbolo, monocicle i barra d’equilibri. La jornada també va 
comptar amb les actuacions de les entitats i escoles partici-
pants. 
Es tracta d’una continuació del treball iniciat amb l’escola de 
circ social per a joves Alehop!, que seguirà el curs vinent. 

nnnnnnn
La Societat Coral “El Vallès”, 
Creu de Sant Jordi 2018
La Societat Coral “El Vallès” ha anunciat que serà Creu de Sant 
Jordi 2018, com a entitat que “s’ha destacat per la promoció i 
cura de la identitat de Catalunya en el pla cívic i cultural”. La 
llista de guardonats està formada per 18 persones i 18 entitats.
El reconeixement arriba després que, al desembre, el Ple de 
l’Ajuntament aprovés per unanimitat la candidatura. Per recol-
zar-la, el consistori va demanar la participació de les entitats, 
col·lectius i ciutadania en forma d’avals.
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LA iMAtGE
Els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Can Mas van presentar, el 10 i 11 de maig, al Teatre Auditori, 
el seu muntatge musical “Els Miserables”, basat en la novel·la de Victor Hugo. Els diners recaptats
s’han destinat a l’associació MPS - Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados.

L’Institut Lluís Companys organitza, 
diumenge 3 de juny, una Festa Solidà-
ria, oberta a la ciutadania. Durant tot el 
dia, el parc del riu Ripoll s’omplirà de 
jocs, música, actuacions d’entitats, una 
rifa, una Holi Fest i activitats esportives. 
Entre elles, la 2a cursa solidària, que 
arrancarà a les 11.30 h. Les inscripcions 
per participar-hi es poden realitzar, fins 
al mateix dia 3, de forma presencial al 
centre o a través del web inscripcions.
cat. Totes les persones inscrites rebran 
una samarreta.
Un cop finalit-
zada la cursa, 
les activitats se 
succeiran fins 
a les 14 h i es 
reprendran a 
partir de les 
16 h, amb 
música, balls 
i la Holi 
Fest.

nnnnnnn
Llums, càmera... i acció!
El pati del Casal de Joves acollirà, el 7 de juliol, l’entrega de premis i pro-
jecció de les obres participants en els concursos “Made in Ripo” i de Curt-
metratges Express, els quals premien només obres filmades al municipi. 
Fins al 22 de juny, està obert el període de presentació de curtmetratges, 
al Centre Cultural, que competiran en “Made in Ripo”. La llargada de les 
obres, en aquest cas, no pot superar els 10 minuts i la temàtica és lliure. 
En canvi, per participar en l’11a edició del Concurs de Curtmetratges 
Express, tots els participants hauran de presentar-se, a les 9.30 h, al Centre 
Cultural, per fer la inscripció, el 7 de juliol. Allà mateix es faran públics 
els elements obligatoris que han d’aparèixer al curtmetratge: la temàtica, 
un objecte i una frase. Les obres hauran de ser d’un màxim de 3 minuts i 
s’han de gravar en unes hores, ja que, per entrar a concurs, els curts s’han 
d’entregar el mateix dia, de 17.30 a 19 h. 

nnnnnnn
L’Institut Lluís 
Companys 
celebra la 2a 
cursa solidària

nnnnnnn
La Festa Major 2018 ja té cartell
“Bismuth” és l’obra guanyadora del Concurs de cartells de Festa Major 
2018. Va ser escollida el passat 22 de maig amb 611 vots, un 39% del total. 
Mirea Garrido, de 15 anys i alumna de l’Institut Lluís Companys, n’és la 
seva autora. Enguany, s’han presentat a concurs 26 cartells. 
D’altra banda, ja s’han aprovat les bases reguladores de l’ocupació d’es-
pai públic per a la prestació dels serveis de bar “xiringuito” i barres de bar 
durant les activitats de la Festa Major 2018. La presentació de sol·licituds 
per a la prestació del servei de barres de bar finalitza el 8 de juny a les 21 h i 
per a la prestació del servei de bar “xiringuito”, el 21 de juny a les 21 h. Més 
informació al web ripollet.cat.
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S’obre el període de formalització de matrícules
Aquest mes de juny, s’obre el període de formalització de matrícula del curs 2018-19 pel segon cicle d’educació infantil, 
educació primària i primer curs d’ESO de l’alumnat preinscrit amb plaça assignada (del 21 al 27 de juny de 2018). D’altra 
banda, l’alumnat preinscrit amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO podrà fer la matrícula del 25 al 29 de juny, període 
en què es confirmarà la plaça assignada a l’alumnat pendent d’avaluació al setembre. Aquests alumnes d’ESO hauran de 
formalitzar la matrícula del 5 al 7 de setembre. 
D’altra banda, pel que fa a l’educació no obligatòria, el període de matriculació als CFGM i Batxillerat romandrà obert 
del 4 a l’11 de juny, mentre que les sol·licituds de preinscripció pels CFGS s’hauran de presentar del 29 de maig al 7 de 
juny. La preinscripció per als ensenyaments de formació de persones adultes es portarà a terme del 18 al 26 de juny, però 
ja es pot demanar hora per a l’entrevista personal al CFA Jaume Tuset.
L’1 de juny, les escoles bressol municipal han presentat les llistes d’infants admesos, que es podran consultar als mateixos 
centres i a la Regidoria d’Educació.

nnnnnnn
L’Escola d’Adults celebra 
els seus 40 anys d’història
La “Mostra bianual de Tallers de l’Associació i 40è aniversari 
del CFA Jaume Tuset” va tornar, al maig, al Centre Cultural. 
L’alumnat dels tallers d’art de l’Associació Cultural del centre 
(ceràmica, pintura, punt de creu i fotografia i vídeo digital) 
van tenir l’oportunitat de presentar les seves obres en un any 
molt especial per al centre, ja que celebren el seu 40è aniver-
sari. Per això, també s’exposaven a la sala uns plafons infor-
matius i fotografies il·lustratives de la seva història.
Amb motiu de l’efemèride, que s’ha aprofitat per estrenar 
nou logotip, enguany, la festa de final de curs s’obre a totes 
aquelles persones que hagin tingut relació amb el centre. Se 
celebrarà el 15 de juny, al vespre, a la pl. de Joan Abad. Els 
tiquets es poden adquirir de forma anticipada a l’Escola, a un 
preu de 7 €. La festa comptarà amb un grup musical i focs 
d’artifici. Prèviament, el Centre Cultural haurà acollit, durant 
la tarda, l’acte oficial de cloenda del curs, amb el lliurament de 
diplomes i la projecció d’un vídeo sobre la història del centre. 

“Som autores i autors locals” ha estat el tema que 267 alumnes i 15 
persones adultes han treballat en el marc del projecte “Lletra a lletra”. 
L’objectiu era ampliar el seu coneixement sobre el municipi a i treba-
llar les competències lingüístiques.
Durant aquest curs, l’alumnat de 4t de primària de l’Escola Escursell ha 
elaborat el llibret “Ripollet: la nostra vila”, on ha treballat l’evolució del 
municipi a través del seu escut, la importància del riu Ripoll i el fun-
cionament d’un molí paperer. El grup de 5è de l’Escola Gassó i Vidal, 
sota el títol “El meu Ripollet”, ha recopilat imatges d’espais del muni-
cipi que tenen un significat especial pels infants, els quals s’han encar-
regat de la descripció i edició de les fotografies. “Descobrim Ripollet” 
és el projecte de l’alumnat de 5è de l’Escola Enric Tatché i Pol, gràcies 
al qual s’han apropat a personatges il·lustres i elements culturals locals 
i han creat un conte ambientat en el centre. L’Escola Tiana de la Riba 
ha realitzat un treball de recerca sobre “El barri”, títol del seu projecte, 
el qual va convertir en periodistes d’investigació els alumnes de 4t, 5è 
i 6è. Pel que fa al grup de persones adultes ha escrit relats personals 
ambientats al municipi.

nnnnnnn
Ripollet, protagonista dels projectes del “Lletra a lletra”

Alumnes de l’Escola Enric Tatché a l’acte de presentació 
dels projectes, el 23 d’abril, al Teatre Auditori

Entrega d’un quadre commemoratiu, elaborat per Miracles Alba 
i l’alumnat, durant la inauguració de la mostra, el 17 de maig 
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nnnnnnn
“Ripollet som riu”, passat, 
present i futur del Ripoll

En el marc de la celebració del ‘Ripollet Cultiva’t’ que s’havia de celebrar 
diumenge, 6 de maig, però que es va haver de suspendre pel mal temps, la 
Regidoria de Medi Ambient i l’Escola de l’Aigua, que actualment gestio-
na la Casa Natura, han elaborat l’exposició ‘Ripollet som riu’. A la mostra 
també ha col·laborat altres departaments municipals com ara el CIP Molí 
d’en Rata o l’arxiu municipal, així com entitats i empreses locals, com ara 
Jardinet o Faumed. La mostra recull el passat, present i futur de l’entorn 
fluvial del nostre municipi. La intenció de la Regidoria de Medi Ambient 
és que aviat es pugui obrir al públic. 
Quant al futur del Ripoll, l’objectiu és recuperar les lleres dels rius Ripoll 
i Sec al seu pas per Ripollet, les àrees de Ribera i els espais lliures com a 
corredors biològics. Actualment, ja s’han iniciat els treballs per a la cons-
trucció d’una passera, a càrrec de l’AMB, al Molí d’en Xec. També s’ha 
sol·licitat a l’AMB que habiliti un pas per travessar el riu Sec des del parc 
Massot.

nnnnnnn
Finalitzen les activitats de 
descoberta dels parcs 

Aquest mes de juny finalitzen les dues 
Jugatecambiental que es fan al munici-
pi: la del parc dels Pinetons, a càrrec de 
l’Associació Ripollet Natura i la del parc 
Massot, a càrrec de La Gresca. El passat 
diumenge 20 de maig, totes dues van 
participar en el primer Bioblitz Metropo-
lità, que l’AMB amb la col·laboració dels 
ajuntaments va portar a terme a la xarxa 
de parcs i platges. Es tractava d’una jor-

nada de ciència ciutadana i recerca naturalista, que va ser tot un èxit, amb 
més de 1.200 participants. A Ripollet, prop de 50 persones van participar 
en les activitats d’anellament i observació d’ocells organitzades a les dues 
Jugatecambiental. 
D’altra banda, aquest mes de maig s’ha desenvolupat l’”Explora el teu 
parc!”, organitzat per la Regidoria de Medi Ambient i portat a terme pels 
alumnes d’Integració Social i Educació Infantil de l’Institut Lluís Com-
panys, amb el suport de la Casa Natura. Un total de 140 infants han jugat, 
explorat i pintat les tardes de dimarts i dijous a diversos parcs del municipi.

BrEUS
nnnnnnn
R-bici fins al novembre
El 10 de maig, es va inaugurar el 
servei de lloguer gratuït de bicicletes a 
Ripollet, l’R-Bici. Gràcies a l’augment 
de la demanda que s’ha anat produint 
els últims anys, enguany amplia la seva 
durada i finalitzarà el 9 de novembre. 
El servei és obert els dijous, de 8 a 12 
hores i de 18 a 21 hores, i els divendres, 
dissabtes i diumenges, de 8.30 a 12 h i 
de 18 a 21 h. El mòdul de recollida de 
bicicletes es troba al parc del riu Ripoll.

nnnnnn
260 persones participen en la
5a Caminada sense fum
Sota el lema ‘Viu a sac, sense tabac!’, 
el passat dissabte 26 de maig, unes 260 
persones van participar en la 5a Cami-
nada sense fum. Van ser prop de dues 
hores, des del Pavelló Joan Creus i fins 
al Poliesportiu, passant pel Mas Duran. 
Aquesta activitat estava organitzada 
conjuntament entre l’Ajuntament i els 
Centres d’Atenció Primària de Ripollet. 

nnnnnnn
Lluita contra les plagues als arbres
La Regidoria de Medi Ambient ha 
iniciat un programa de lluita biològica 
per reduir les plagues de pugó d’alguns 
arbres del municipi. A finals de maig, es 
van introduir, a la copa de les xicrandes 
de la rambla de Sant Andreu, Aphi-
dius colemanii, un insecte que para-
sita el pugó que afecta aquests arbres. 
D’aquesta manera la població de pugó 
que debilita aquests arbres i que origina 
l’excreció de sucs dolços que embruten 
les voreres es veurà reduïda. També va 
ser introduït l’Adalia bipunctata (marie-
tes) als til·lers dels carrers Anselm Clavé 
i Calvari i a les pruneres del carrer de 
les Escoles. Aquesta primavera, l’Ajun-
tament també ha detectat una plaga que 
afecta les moreres i les debilita i s’ha vist 
obligat a realitzar tractaments fitosani-
taris aplicats en injeccions a l’escorça. 
També s’han detectat picots picapins als 
pins del voltant del bosc dels Pinetons.  
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nnnnnnn
La Cuina de Ripollet a YouTube
Ja es poden veure al canal Ripollet TV 
a YouTube els vídeos de les receptes 
que cada setmana es realitzen a l’Aula 
de Cuina del Mercat. Els primers són 
d’alumnes de l’Oficina de Català, que 
han ofert plats senzills dels seus països 
d’origen. Les sessions continuaran fins a 
finals de juliol, cada dimecres a la tarda. 
Són obertes, gratuïtes i inclouen degus-
tació dels plats cuinats. Pròximament, 
els prendran el relleu els paradistes. Un 
cop finalitzi La Cuina de Ripollet, s’ha 
previst editar un receptari.

nnnnnnn
Horari d’estiu del Mercat
A partir del 15 de juny i fins al 7 de 
setembre, les dues tardes que obre el 
Mercat Municipal, el divendres i -des de 
finals d’abril- també els dimecres, l’horari 
passarà a ser de 18 a 20.30 hores, en lloc 
de 17 a 20 hores. Els matins no varien.

EN
UN COP 
D’ULL

Més d’un centenar de nascuts l’any 
1948 de Ripollet o amb vinculacions 
amb la localitat estan de celebració dels 
seus 70 anys. D’ençà que van reunir 
per primera vegada, amb motiu dels 50, 
el col·lectiu no ha deixat de créixer ni 
de celebrar cada lustre, amb activitats 
lúdiques i culturals. En plena 3a joven-
tut, aquest mes de juny han organitzat 
una tarda de lectura a la Biblioteca amb 
posterior copa i el 16 una sortida gas-
tronòmica a les terres de l’Ebre. A més, 
al novembre gaudiran d’una vetllada de 
“Nits de Música”. Per sumar-se al grup 
(no cal ser del 48), poden contactar-los 
a través del Centre Cultural.

nnnnnnn
L’Anyada del 48 ja supera els cent cohetanis

nnnnnnn
Oberta la inscripció del nou curset 
de ràdio i de nous programes
Ripollet Ràdio realitzarà un nou curset de ràdio a partir de la darrera set-
mana de juny, que consistirà en quatre sessions temàtiques, d’introducció a 
la locució, guió, producció i control de so. És gratuït i va adreçat a totes les 
persones majors de 16 anys que tinguin interès pel mitjà, sigui a títol per-
sonal o en representació d’entitats. Paral·lelament, s’obre la convocatòria de 
projectes de nous programes mensuals, de cara a la temporada 2018-2019, 
que comença al setembre. Es donarà prioritat a entitats, tot i que és oberta 
a tothom. Aquests tindran una formació i acompanyament de cara a la seva 
posada en marxa. Per inscriure’s al curset i/o proposar un nou programa, cal 
enviar un correu a info@ripollet.cat deixant les dades de contacte.

Una representació de l’Anyada del 48 a l’Info Setmanal de Ripollet Ràdio

Alumnes de l’Aula Oberta participants al taller de Ripollet Ràdio

Aula Oberta a la ràdio
Aula Oberta Ripollet Ràdio ha col·laborat per primera vegada amb l’Aula 
Oberta de l’institut Lluís Companys, impartint un taller als seus alumnes 
durant 4 sessions. Els participants han pogut conèixer la importància de la 
comunicació, des del seu àmbit quotidià, als mitjans i les xarxes socials i com 
els influencien. A més, han fet pràctiques de redacció, lectura i improvisació i 
han enregistrat un espai musical i un magazín, que han titulat Ràdio Oberta.
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Divendres 1
TEATRE: “SOTA LA CATIFA” 
A les 21 h, al Teatre Auditori del Mercat Vell
El qui és considerat el degà dels detectius 
a Catalunya havia de fer el discurs 
inaugural del congrés fa una hora, però 
no s’ha presentat a l’auditori davant dels 
seus col·legues. David, Toni i Àlex, tres 
detectius d’uns quaranta anys que són a 
l’hotel per participar en el congrés, troben 
la seva habitació buida però regirada, com 
si hi hagués hagut una baralla. I sota de la 
catifa, taques de sang. Preu: 16 €.
Ho organitza: AETMV

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

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE: 
UNITATS D’INFORMACIÓ BÀSICA
A través del joc i els contes introduirem els 
fonaments de la lecto-escriptura, afavorint 
la discriminació de la forma, la dimensió i 
el color dels objectes. A càrrec de Creixent 
Entre Rialles. Per a infants fins a 4 anys
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

MONOGRÀFICS DE TREBALLS
MANUALS 
A les 9.30 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Racons per gaudir Palau 
Ausit

ASSOCIACIÓ TRES PASOS:
FESTIVAL FI DE CURS 
A les 16 h i a les 19.30 h, al Teatre 
Auditori del Mercat Vell
Ho organitza: Associació Tres Pasos

CORPUS 2018: RECOLLIDA I
TALLADA DE LES FLORS
A les 17 h, al c. dels Afores, núm. 11
Ho organitza: Cultura i Tradició

ACTUACIÓ MUSICAL 
A les 19.30 h, a l’Escola Enric Tatché
A càrrec de la Banda-Xaranga de l’Escola 
de Música de la SCV.
Ho organitza: Escola de Música de la 
Societat Coral “El Vallès”.

KANYACONCERT SOLIDARI: 
“DEMANOENMANO”
A partir de les 18 h, al pati del Centre 
Cultural
Kanyapollet i l’associació sense ànim 
de lucre Demanoenmano presenten les 
actuacions del grup MDA, Zerzedilla, Los 
animalitos del bosque i Los Man Project. 
Ho organitza: Associació musical 
Kanyapollet

Diumenge 3
FESTA SOLIDÀRIA DE L’INSTITUT
LLUÍS COMPANYS
A les 10 h, a l’Institut Lluís Companys
Jocs, música, holi fest i activitats esportives.
-A les 11.30 h, cursa solidària. De 3 km. 
Les inscripcions es poden fer fins les 11 h 
del mateix dia, via online (www.xtec.cat/
ieslluiscompanys)o presencialment al centre. 
-A les 16 h, festa Holi al parc del riu 
Ripoll, organitzada pel CE La Gresca.
Ho organitza: Institut Lluís Companys

RECORREGUT DELS 
“ESPAIS AMB ENCANT”: 
FLORS, MÚSICA, LLIBRES I DANSA
D’11 a 14 h, als carrers de Ripollet
#AnydelLlibre Es mostren diferents 
racons de Ripollet que formen part del 
nostre patrimoni local i que, en ocasions, 
passen desapercebuts en el dia a dia. 
Enguany, s’uneix a aquesta celebració la 
dragona Xamuskina. Hi haurà actuacions 
dels alumnes d’instrument de l’Escola de 
Música de la Societat Coral “El Vallès”, en 
diferents espais de Ripollet. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CORPUS 2018
Durant tot el dia , a diversos espais
De 7 a 20 h, mostra de catifes florals,
als carrers del nucli antic.
D’11 a 14 h i de 17.30 a 19.30 h,
al c. dels Afores, 14:
 -Exposició fotogràfica “Corpus 2017”
 -Exposició fotogràfica “Projecció 
internacional de les catifes de Ripollet”
 -Tradicionals enramades, a la pl. de 
l’Onze de Setembre
A les 18.30 h, missa a l’Església 
parroquial i a les 19.30 h, processó de 
Corpus pels carrers de la Salut, pl. Clos, 
dels Afores, Dr. Figarola, del Sol, Anselm 
Clavé, Nou, Montcada, pl. Onze de 
Setembre, sant Joan, Padró, Anselm Clavé, 
Nou i Església. Acompanyament a càrrec 
de la banda de l’Agrupació Musical de 
Cerdanyola del Vallès.
Durant tot el dia es podrà veure “l’Ou com 
Balla” al pati de l’absis de l’Església.
Ho organitza: Cultura i Tradició

RIPOSTOCK
De 10 a 15 h, a la plaça del Molí

Els establiments associats a la UCR 
surten al carrer per oferir els seus productes 
i serveis a tota la ciutadania. La llar 
d’infants Xiquilàndia organitzarà un petit 
circuit per als infants. Aquesta activitat 
servirà per recaptar fons, que aniran 
destinats a l’ONG Save the Children.
-A les 13 h, Sorteig i lliurament dels 
premis del 3r concurs del parany a 
l’Aparador.
Ho organitza: UCR.

JAM SWING
De 18 a 20 h, a la plaça de Pere Quart
Ho organitza: Col·lectiu L’Aresta

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

l’Agenda 
juny 2018
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Dilluns 4
LABORATORI DE LECTURA:
HEROIS I HEROÏNES DE VINYETES
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Espai de lectura i creació que convida als 
infants a conèixer el món del còmic. A 
càrrec de Sandra Ferré. Per a infants de 7 a 
12 anys. Places limitades. Cal inscripció. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 5
NIT DE MÚSICA: MÉS SOBRE
“BORIS GOUDONOV”,
DE MODEST MOUSSORGSKY
A les 20 h, al Centre Cultural
Amb motiu de la seva projecció en directe 
des de l’Òpera de la Bastille de París.
Ho organitza: Nits de Música de 
l’AETMV

Dimecres 6
HORA DEL CONTE: “QUI VOLA EN 
AQUESTA ESCOMBRA?”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Moltes i moltes coses es diuen de les 
bruixes! A càrrec de Sandra Rossi. Per a 
infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 7
XERRADA “PENSA EN GRAN”:
A les 17.30 h, a l’Escola Els Pinetons
Sota el títol “Model arquitectònic del 
futur equipament per a la gent gran”. A 
càrrec de Marc Obradó, arquitecte d’EXE 
Arquitectura, i Jordi Fortuny, arquitecte 
municipal de l’Ajuntament de Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ÒPERA EN DIRECTE:
“BORIS GOUDONOV”,
DE MODEST MOUSSORGSKY
A les 19.30 h, al Teatre Auditori del 
Mercat Vell
Estrena des de l’Òpera de la Bastille 
de París. Més informació a www.
espectadorsripollet.cat.
Ho organitza: AETMV 

Divendres 8
XERRADA #SALUTSEXUAL:
“RELACIONS I ABÚS DE PODER”
A les 18 h, al Casal de Joves
Per a joves de 12 a 17 anys, a càrrec 
de Montserrat Martínez, llevadora i 
responsable del Servei d’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva del CAP II 
Cerdanyola-Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA DEL
CINEMA MUSICAL NORD-
AMERICÀ (41a SESSIÓ)
A les 20 h, al Centre Cultural
A càrrec de Joana Raja i Lluís López. 
Ho organitza: Nits de Música de 
l’AETMV

CAFÈ PEDAGÒGIC: 
LA IMPORTÀNCIA DEL MOVIMENT
EN LA PRIMERA INFÀNCIA
De 18 a 19 h, a Els Solets-Minnilandia (c. 
del Sol, 13)
Per a pares i mares amb infants d’entre 0 
i 6 anys. Es recomana inscripció prèvia. 
Preu: 6€/família (només adults).
Ho organitza: Els Solets-Minnilandia

Dissabte 9
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Ho organitza: Ass. Aturats Ripollet i 
Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

TEATRE: OBRES DE FI DE CURS
DE “LA CARETA TEATRE”
A les 9.30 h, al Teatre Auditori del 
Mercat Vell
Ho organitza: La Careta Teatre

BALLADA “PICADA” DE COLLES
DE GITANES
A les 19 h, a les pistes de l’Esbar
Ho organitza: Gitanes de Ripollet

SOPAR D’ALFORJA
A les 21 h, al Centro Aragonés, (c. Nou, 34)
Ho organitza: Centro Aragonés.

AMICS DEL TEATRE: “UN PASSEIG
PEL BOSC”, DE LEE BLESSING
A les 21.30 h, al Centre Parroquial
Dirigida per Xavi Caballé. Més informació 
a amicsdelteatre.cat.
Ho organitza: Amics del Teatre

CONCERT KANYAPOLLET
A partir de les 22 h, als Locals d’assaig
Amb les actuacions d’Atrako a mano 
armada, Paüra i Estúpido yo.
Ho organitza: Associació musical 
Kanyapollet

Diumenge 10
TEATRE: OBRES DE FI DE CURS
DE “LA CARETA TEATRE”
A les 9.30 h, al Teatre Auditori del 
Mercat Vell
Ho organitza: La Careta Teatre

BENVINGUTS A PAGÈS
De 10 a 13 h, al CIP
Visita comentada al Molí d’en Rata i taller 
“Fem pa”. Places limitades, cal inscripció 
prèvia. Preu: 3 €.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DINAR DE GERMANOR 
DEL CORPUS 2018
A les 14 h, al Centro Aragonés
Ho organitza: Centro Aragonés

AMICS DEL TEATRE: 
“UN PASSEIG PEL BOSC”
A les 18.30 h, al Centre Parroquial 
Dirigida per Xavi Caballé. Més informació 
a amicsdelteatre.cat.
Ho organitza: Amics del Teatre

DANSA JOVE: FI DE CURS
A les 19 h, al pati del Centre Cultural
Ho organitza: Dansa Jove Ripollet

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

JAM SWING
De 18 a 20 h, a la plaça de Pere Quart
Ho organitza: Col·lectiu L’Aresta. 

Dilluns 11
CAFÈ LITERARI: “EL QUADERN
GRIS”, DE JOSEP PLA
A les 15.30 h, al Centre Cultural
Ho organitza: AETMV
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Dimarts 12
CLUB DE LECTURA. LLEGIR EL 
TEATRE: “TEMPS SALVATGE”, DE 
JOSEP M. MIRÓ
A les 18.30 h, a la Biblioteca municipal
A càrrec de Mònica López, d’Amics del 
Teatre. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLERS DE SALUT BUCO-DENTAL
A les 18 h, a la Sala d’Actes del Centre 
Cultural
Taller adreçat a mares/pares i infants en 
edat pediàtrica (de 0 a 14 anys). L’objectiu 
és explicar quines són les malalties més 
freqüents en edat infantil, la seva prevenció 
i el seu tractament. Les inscripcions 
es poden realitzar als centre d’atenció 
primària de Ripollet, Pinetons i Farigola.
Ho organitza: Centres d’Atenció Primària 
de Ripollet

Dimecres 13
TALLERS EN FAMÍLIA: CLOENDA
A les 17.30 h, a Els Solets-Minnilandia 
(c. del Sol, 13)
Vine a jugar en família. Taller recomanat 
per a infants a partir d’1 any. Cal inscripció 
prèvia. Preu: 6 €/família.
Ho organitza: Els Solets-Minnilandia

LLEGIM I CREEM:
“RATOLINS A LA BIBLIOTECA”
A les 17.30 h, a la Biblioteca municipal
A càrrec de Noèlia López. Per a infants a 
partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: “LA CAJA
DE LA DISCORDIA”
A les 19 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell
#AnydelLlibre Obra de teatre representada 
pel grup de teatre de l’Associació cultural i 
CFA Jaume Tuset. 
Ho organitza: Associació cultural i CFA 
Jaume Tuset

Dijous 14
ANYADA DEL 1948: CELEBRACIÓ
DEL 70è ANIVERSARI
A les 19 h, a la Biblioteca municipal
Lectura de poemes i/o textos amb motiu 
de l’#AnydelLlibre
Ho organitza: Anyada del 1948

Divendres 15
FESTA DEL 40è ANIVERSARI DEL
CFA JAUME TUSET I CLOENDA 
A les 20 h, al Centre Cultural
Acte de cloenda del curs i audiovisual dels 
40 anys d’història de l’escola.
-Sopar/revetlla a l’aire lliure
-Sorpreses de celebració del 40è aniversari
-Ball de revetlla amb música en directe
-Focs artificials amb motiu dels 40 anys de 
l’escola, a càrrec dels Diables de Ripollet.
Fins al 8 de juny, es pot comprar el tiquet 
del sopar a l’escola.
Ho organitza: Associació cultural i CFA 
Jaume Tuset

MÚSICA: “TENORS” DE LA  
CIA. ILLUMINATI
A les 21 h, al Teatre Auditori del Mercat Vell
Una divertidíssima paròdia dels mítics 
concerts que van popularitzar els 3 tenors. 
Preu: 16 €. Ho organitza: AETMV

CINEMA A LA FRESCA:
“JUMANJI”
A les 22 h, al pati del KFTÍ
#AnydelLlibre Ho organitza: Ajuntament 
de Ripollet

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

SENDERISME: GR-192. ETAPA 4
Mare de Déu del Coll de l’Alba (28 km)
Té un desnivell positiu de 1.450 m i 
un desnivell negatiu de 1.053 m. Més 
informació a centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: CER

ANYADA DEL 1948: SORTIDA
CULTURAL-GASTRONÒMICA
Al matí, terres de Tarragona
Visita a Tarragona i Montbrió del Camp i 
dinar de germanor. 
Ho organitza: Anyada del 1948

LABORATORI DE LECTURA:
“L’ARMARI DE L’OLIVIA”
A les 11 h, a la Biblioteca municipal
Heu fet mai de dissenyadors de moda? 
Us atreviu a vestir l’Olívia? A càrrec del 
personal de la Biblioteca. Per a infants de 
6 a 9 anys. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: OBRES DE FI DE CURS
DE “LA CARETA TEATRE”
A les 16 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell
Ho organitza: La Careta Teatre

LICEU A LA FRESCA: “MANON
LESCAUT”, DE GIACOMO PUCCINI
A les 22 h, al pati del Centre Cultural
Ho organitza: AETMV

Diumenge 17
CONCERT: RIPOLLET PER LA 
LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 
A partir de les 11 h, a la plaça de Joan 
Abad. Pavelló Joan Creus.
Amb diferents actuacions durant tot el dia 
i fins al vespre. La recaptació d’aquesta 
activitat es destinarà a la caixa de 
resistència del col·lectiu #NoCallarem, el 
qual defensa a tots i totes les encausades i 
perseguides per la repressió i la censura. 
Ho organitza: Associació musical 
Kanyapollet

TEATRE: OBRES DE FI DE CURS
DE “LA CARETA TEATRE”
A les 16 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell 
Ho organitza: La Careta Teatre

CUADRO ANDALUZ DE RIPOLLET:
FI DE CURS
A les 18 h, al pati del Centre Cultural
Ho organitza: Cuadro Andaluz de 
Ripollet

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

Dilluns 18
CURSOS I TALLERS: ELABORACIÓ
DE PROJECTES PER A ENTITATS
A les 19 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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MÚSICA: SETMANA CONCERTANT
Del 18 al 22 de juny, a l’Escola de Música
-19 de juny: Als Jardins de Molí d’en 
Rata, Concert dels Conjunts instrumentals
-21 de juny: Concert de final de Bàsic i de 
Música de Cambra
Ho organitza: Escola de Música de la 
Societat Coral “El Vallès”

Dimarts 19
CONFERÈNCIA DE CLOENDA 
CURS 17/18
A les 19 h, al Teatre Auditori del Mercat Vell 
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària per a la gent gran de Ripollet

Dimecres 20
RIPOLLETRES:
“LES COSES QUE REALMENT 
HAN VIST AQUESTS ULLS
INEXISTENTS”, DE J.L. BADAL
A les 19 h, a la Biblioteca 
#AnydelLlibre Conversa amb l’autor 
ripolletenc J.L. Badal, del seu llibre 
guardonat amb el Premi Crítica Serra 
d’Or de Novel·la 2018, en el que desgrana 
alguns records de la seva infantesa.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEMA
A les 19 h, a la sala d’actes del Centre 
Cultural
Ho organitza: Dones per a la igualtat

Dijous 21
BIBLIOSOUND: “WILD MAMAS”
A les 20 h, a la Biblioteca 
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. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: 
“LA TRANSHUMÀNCIA”
A les 20 h, al Centre Cultural
A càrrec de Juan Francisco Pérez Rueda.
Coordinat per Ángel Esteve i Rafael 
López. 
Ho organitza: Nits de Música de 
l’AETMV

Divendres 22
CONCERT D’ESTIU: 
FI DE CURS DE LA CORAL
A les 19 h, al Teatre Auditori del Mercat Vell 
Concert de les dues seccions de la Societat 
Coral “El Vallès”. La secció “Veus del 
Vallès”, conjuntament amb grups-coral de 
l’Escola de Música, canten algunes de les 
cançons del musical “Els Miserables”.
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

CINEMA A LA FRESCA:
“LOS JUEGOS DEL HAMBRE”
A les 22 h, al pati del KFTÍ
#AnydelLlibre Ho organitza: Ajuntament 
de Ripollet

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

REVETLLA DE SANT JOAN
A les 20 h, al parc dels Pinetons
Ho organitza: Col·lectiu L’Aresta, amb 
la col·laboració de l’Associació musical 
Kanyapollet

REVETLLA DE SANT JOAN
A les  20 h, al Centro Aragonés, (c. Nou, 
34)
Data límit per a retirar el tiquet: 20 de 
juny. Ho organitza: Centro Aragonés

Dilluns 25
HARRY POTTER WEEK: TRIVIAL 
A les 18.30 h, a la Biblioteca
#AnydelLlibre Trivial de Harry Potter. A 
partir de 12 anys. 
Inscripcions: kftoripollet@gmail.com
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 26
HARRY POTTER WEEK: CUINA 
A les 18 h, al Casal de joves
#AnydelLlibre Cuina de Harry Potter. A 
partir de 12 anys. 
Inscripcions: kftoripollet@gmail.com
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CONCERT DE FI DE CURS DE
L’ESCOLA DE MÚSICA
A les 18 h, al Teatre Auditori del Mercat Vell 
Participa tota l’escola i és obert a tothom.
Ho organitza: Escola de Música de la 
Societat Coral “El Vallès”

LABORATORI DE LECTURA:
“EXPLORADORS DE DRACS”
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Coneixeu ja a la Xamuskina? Hi 
havia una vegada una draga que es deia 
Xamuskina. La coneixíeu? És la nova 
bèstia de Ripollet.... Si voleu saber més 
sobre ella i descobrir tots els secrets dels 
dracs acompanyeu-nos en aquesta aventura! 
A càrrec de personal de la biblioteca. Per a 
infants a partir de 6 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA LGTBI. OBRINT 
ARMARIS: “EL AZUL ES UN
COLOR CáLIDO”, DE JULIE MAROH
A les 19 h, a la Biblioteca
#AnydelLlibre A càrrec d’Eugeni 
Rodríguez, de l’Observatori Contra 
l’Homofòbia. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

FI DE CURS DEL LINE
DANCE PALAU AUSIT
A les 20 h, al pati del Centre Cultural
Ho organitza: Line Dance Palau Ausit

Dimecres 27
HARRY POTTER WEEK: 
ROOMSCAPE
A les 17 h, al Casal de joves
#AnydelLlibre A partir de 12 anys. 
Inscripcions: kftoripollet@gmail.com
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Descargolats Teatre.

FI DE CURS DEL RIPOLLET 
COUNTRY LINE DANCE
A les 20 h, al pati del Centre Cultural
Ho organitza: Ripollet Country Line 
Dance
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Dijous 28
HARRY POTTER WEEK: 
TALLER DE DIBUIX 
A les 18 h, al Casal de joves
#AnydelLlibre Taller de dibuix de Harry 
Potter. A partir de 12 anys. 
Inscripcions: kftoripollet@gmail.com
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: TEMPORADA DE
VENTALLS
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Aprendrem a fer ventalls de paper de totes 
mides i colors. A càrrec de personal de la 
Biblioteca. Per a infants a partir de 6 anys. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 29
PASSAPORT PETIT RIPOLLET:
ACTE DE CLOENDA
A les 18.30 h, a la plaça 11 de setembre 
del Teatre Auditori del Mercat Vell 
El programa cultural per als infants de 
Ripollet, Passaport petit Ripollet, celebrarà 
la seva cloenda amb un espectacle al carrer 
de música, dansa i teatre.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CONCERT DE GUITARRA: 
CLOENDA DEL CURS
A les 18 h, a la Sala d’Actes del Centre 
Cultural
A càrrec dels alumnes del curs de guitarra 
del Centre Cultural, amb el professor 
Carlos Cervero Ruano.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA: 
“EL SILENCI DELS ARBRES”,
D’EDUARD MáRQUEZ
A les 18.30 h, a la Biblioteca
A càrrec d’Alícia Gil. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ LITERÀRIA:
“AUGUST GIL MATAMALA. AL 
PRINCIPI DE TOT HI HA LA 
GUERRA”, DE DAVID FERNáNDEZ
I ANNA GABRIEL 
A les 19 h, a El Local (c. Monturiol, 32)
Presentació del llibre “Al principi de tot 
hi ha la guerra”. Es tracta de la biografia 
que David Fernández i Anna Gabriel 
han fet a l’advocat August Gil Matamala. 
L’acte comptarà amb la presència de David 
Fernández i August Gil. 
Ho organitza: COP-CpR

CONCERT DE GÒSPEL I JAZZ
MODERN
A les 19 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell 
Concert a càrrec de la Societat Coral “El 
Vallès”. Tiquets: 3 € (més informació sobre 
la seva venda al Centre Cultural).
Ho organitza: Associació d’Aturats  
Cerdanyola-Ripollet

FESTIVAL FI DE CURS: 
RI-POLLET EN LÍNIA
De 18.30 a 21 h, a la plaça de Pere Quart
Ho organitza: Ri-pollet en línia

CINEMA A LA FRESCA: “HARRY
POTTER I LA PEDRA FILOSOFAL”
A les 22 h, al pati del KFTÍ
#AnydelLlibre 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

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

FESTIVAL FI DE CURS 
BUNKAY DANSA
A les 11.30 h, al Teatre Auditori del 
Mercat Vell 
Ho organitza: Associació Bunkay Dansa

PRESENTACIÓ DEL COL·LECTIU
BELLADONA
A les 17 h, a les pistes de l’Esbar
Ho organitza: Belladona

NITS D’ACÚSTIC
A les 22 h, al pati del Casal de Joves
Ho organitza: CE L’Estel

Altres activitats
SALA D’ESTUDI
Del 22 de maig al 22 de juny 
De dilluns a divendres, de 21 a 1 h. 
Dissabtes, diumenges i festius, de 19 a 1 h. 
A la Biblioteca Municipal

TALLERS AL CASAL DE JOVES
Llengua de signes. Dilluns 4, 11, 18. 
Cuina per a joves. Dimarts 5, 19.
Art Jove: Dijous 7, 14, 21.
Els tallers es realitzen de 18 a 20 h.

TALLERS DE L’ASSOCIACIÓ 
FIBROMIÀLGIA RIPOLLET
Com a novetat, tindran el taller de 
Chikung gratuït durant el mes de juny per 
a persones que pateixen de fibromiàlgia i 
síndrome de fatiga crònica. 
Els dimecres de 10 a 11 h del matí, a la 
Sala d’Actes del Centre Cultural. 

CFA JAUME TUSET
Preinscripcions pel curs 2018-2019 del 
18 al 26 de juny. Cal demanar hora 
d’entrevista prèvia. 
Oferta formativa: castellà, català, 
instrumental, anglès, informàtica, GES 
(Graduat en secundària), preparació proves 
accés a CFGS i a la universitat per a 
majors de 25/45 anys. 

CURS CATALÀ A L’ESTIU
Inscripció oberta als cursos de català:    
Sessions inicials (20 h):
Dimarts i divendres de 9.30 a 12 h.
Del 25 de juny al 20 de juliol.
Les inscripcions es poden fer tot el mes 
de juny al Centre Cultural (oficina de 
Català). Matins de 10 a 13 h i els dimarts 
a la tarda de 16.30 a 18.30 h

CURS DE PREMONITORS
EN EL TEMPS DE LLEURE
Del 25 de juny al 5 de juliol. De dilluns 
a divendres de 10 a 12 h. A la Creu Roja 
Cerdanyola-Ripollet-Montcada. Més 
informació al telèfon 93 691 61 61. 

CURS DE MONITORS 
EN EL TEMPS DE LLEURE
Del 18 de juny al 27 de juliol (matins)
A la Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-
Montcada. Més informació al telèfon 93 
691 61 61. 

CURS DE RÀDIO
Inici: darrera setmana de juny. 4 sessions 
setmanals: locució, guió, producció i control 
de so. Interessats, enviar correu amb dades 
de contacte a: info@ripollet.cat
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Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre 
la compra d’entrades dels 
espectacles programats als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat

Exposicions
CENtrE CULtUrAL

Fins al 4 de juny, a la Sala d’Art
“Setè Art”. Exposició col·lectiva del 
Taller d’art infantil del
Centre Cultural

Del 5 al 18 de juny, a la Sala d’Art
“Setè Art”. Exposició col·lectiva 
dels tallers d’adults del Centre 
Cultural
Inauguració: 7 de juny, a les 19 h
Professor: Antonio Pérez
Ambdues mostres ens proposen un 
curiós i vívid homenatge pictòric al 
món del cinema. Referències, direc-
tors, escenes de pel·lícules i, fins i tot, 
el glamur de Hollywood es traslladen 
del cel·luloide a la tela adquirint una 
plasticitat diferent i sorprenent. 

Del 19 de juny a l’1 de juliol, a la 
Sala d’Art
“Amb els cinc sentits”
Inauguració: 21 de juny, a les 19 h
Exposició col·lectiva del Taller d’art 
d’adults del Centre Cultural.
Professor: Sergio Moreno Miraglia

Del 30 de maig al 13 de juny, a la 
Sala 1 d’exposicions
“Puntes per a totes les ocasions”
Exposició col·lectiva del Taller de 
puntes de coixí
Professores: Maria Mercè Olivé
i Ana Estébanez
Les puntes de coixí es fan amb un 
coixí, boixets, fils, agulles de cap i un 
patró de cartró. Amb quatre boixets 
es fan els moviments de creu i volta, 
i combinant aquests moviments es 
realitzen les puntes.

Del 14 al 28 de juny, a la Sala 1 
d’exposicions
“Pinzellades de color”
Exposició col·lectiva del Taller d’arts 
decoratives
Professora: Carmen Gámiz
Totes les tècniques artístiques i 
manuals per a aprendre a dissenyar i 
organitzar el treball.

Al Vestíbul

Del 27 de juny al 21 de juliol
“L’homosexualitat i la 
transsexualitat a la història de 
Barcelona”

Inauguració: 27 de juny, a les 19.30 h
És del Grup d’Amics Gais, Lesbianes, 
Transexuals i Bisexuals de Barcelona. 
eL 27 de juny, la presentarà Leopold 
Estapé.
Organitza: Regidoria de Polítiques 
LGTBI

Fins al 10 de juny
“Relats de La Placeta”
Exposició de llibres fets pels infants 
del Centre Obert i de fotografies que 
recullen el seu treball preparant la 
mostra. #AnydelLlibre
Organitza: Centre Obert La Placeta. 

Fins al 24 de juny
Exposició de fotografia d’Acció 
Fotogràfica

MErCAt MUNiCiPAL
Del 15 de juny al 14 de juliol
“Mercart”
Inauguració: 15 de juny, a les 18.30 h
Mostra d’art jove al Mercat Municipal. 
En l’horari habitual de l’equipament. 
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet. 
Col·laboren: Associació de venedors 
i comerciants del Mercat Municipal 
i Associació de concessionaris del 
Mercat Nou.

CENtrE
D’iNtErPrEtACiÓ
DEL PAtriMONi (CiP)
“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. 

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

Horari d’apertura al públic: dimarts i 
dimecres de 9.30 a 13 h i de 4 a 8 h; 
dijous de 4 a 8 h i l’últim diumenge de 
mes, d’11 a 14 h.

“II gimcana fotogràfica. Ripollet, 
un passeig en el temps”
Aquesta exposició d’Acció Fotogràfica 
Ripollet, amb una vintena de quadres, 
ens apropa al Ripollet del passat i 
del present amb un nexe en comú: la 
fotografia. Horari d’apertura al públic: 
dimarts i dimecres de 9.30 a 13 h i 
de 4 a 8 h; dijous de 4 a 8 h i l’últim 
diumenge de mes, d’11 a 14 h.

BiBLiOtECA PÚBLiCA
De l’1 al 31 de juny
“Instagram”, de Josep Manel 
Requena, a càrrec d’AFOCER
Recull de fotografies de J. Manel 
Requena compartides a la principal 
xarxa social de fotografies del món, 
Instagram. Les fotografies mostren 
instantànies captades a diferents 
viatges i sortides fotogràfiques rea-
litzades l’any 2017. 

Fins al 15 de juny
“Éssers diminuts fabulosos”
Les narracions de tradició oral, ens 
diuen que, des de temps immemori-
als, els homes i les dones han cregut 
que les forces de la natura eren genis, 
esperits, o divinitats A la mitologia 
catalana també se’n troben d’éssers 
eteris, incorporis, impalpables, de 
naturalesa fabulosa i diminuta. 
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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

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

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

qUi éS...

Té 53 anys i es defineix “nacionalista” 
de l’Hospitalet i “poligonero”. Militant 
de diferents moviments socials des de 
molt jove, en el seu ampli currículum 
d’activisme destaca que l’any 1984 es 
va declarar objector de consciència, 
quan encara no existia la llei que la 
regulava, sent amnistiat l’any 1988. 
Va impulsar la Coordinadora Mili KK, 
posteriorment va militar al Col·lectiu per 
la Pau i el Desarmament de l’Hospitalet 
i formacions comunistes revolucionà-
ries, entre altres. Com a activista ha 
participat en la denúncia de casos d’ho-
mofòbia, dels quals també n’ha estat 
observador internacional. Ha col·laborat 
en estudis i escrits sobre discriminació 
per orientació sexual i en la Llei contra 
l’homofòbia. Ha estat portaveu del 
Front d’Alliberament Gai durant més de 
20 anys i actualment és president de 
l’Observatori contra l’homofòbia des de 
2008. Per tot això, és una veu reconegu-
da del col·lectiu als mitjans.

Ets de l’Hospitalet.
Sí, “nacionalista” de l’Hospitalet, dels blocs 
Ciutat Comptal i “poligonero” i he arribat 
a ser el que sóc gràcies a això, que m’ha fet 
lluitador i aconseguidor de coses.

D’on ve la teva relació amb Ripollet?
Vam començar a col·laborar amb l’anteri-
or govern amb l’edició d’una Guia sobre 
la Llei contra l’homofòbia. I amb l’actual, 
fa uns 5 anys, estava jo en una tauleta in-
formativa a les rambles i van passar el Fran 
(Sánchez) i l’Osu (José M. Osuna), que 
encara no era alcalde i es van interessar pel 

que fèiem i a partir d’aquí vam mantenir 
el contacte. El Fran es va fer activista del 
FAGC i quan va sortir regidor, en el dar-
rer moment de l’escrutini, em va fer una 
il·lusió tremenda. És el primer regidor de 
Polítiques LGTBI, junt amb Barcelona.

L’Observatori també és nou.
Vam néixer com un projecte del FAGC i 
vam fer el salt a projecte activista profes-
sional. Tenim un psicòleg que coordina 
l’associació, cap de premsa i psicòlegs i 
advocats en conveni amb universitats per 
portar els serveis d’atenció a les víctimes i 
el de denúncies. En total som 20 persones.

Ripollet és com el vostre laboratori?
És un consistori “ultraobert” i hem fet 
grans coses. Va ser el primer a penjar la 
bandera gai. Després està tot el que s’ha fet 
per la visibilitat trans i la mani de l’orgull 
que es va organitzar va ser espectacular... 
M’ha sorprès sobretot la bona convivèn-
cia. Jo vaig haver de sortir de l’Hospitalet 
per poder viure la meva homosexualitat. 
Allà no es respira la mateixa amabilitat.

En què esteu treballant ara Ripollet? 
Tenim diverses coses: s’està fent un Pla 
LGTBI amb entitats molt important, for-
macions, l’Ajuntament ha traslladat a la 
Generalitat que cal implementar la Llei 
11/2014, la nova bandera que hem tret 
que fon el pollet amb els colors trans o les 
barreres del carril bici i les escales pintades 
multicolors, també estem intentant enge-
gar un club de lectura a la Biblioteca. S’ha 
transversalitzat. Tothom coneix Ripollet 
als foros i ciutats LGTBI. S’ha situat al 
mapa per les seves polítiques.

I tenim el monument als activistes.
Hi ha molt pocs monuments al col·lectiu 
LGTBI. Només la Glorieta de la Transe-
xual Sonia i els triangles de la Ciutadella i 
Sitges. El de Ripollet és un monument als 
activistes, que no en teníem cap. Els mo-
numents són importants, normalitzadors. 
A Ripollet li cal un carrer dedicat a una 
personalitat del col·lectiu LGTBI, perquè 
un nen de 10 anys que comença a veure 
que és diferent, s’identifiqui i ho vegi com 
una cosa normal i positiva. A més, ho crec 
de veritat perquè sóc carter.

Per no oblidar d’on venim...
Venim d’un passat negre. El canvi va arri-
bar amb l’esclat de llibertats de 1975-1985. 
Si ara podem abraçar o fer un petó sense 
por, és perquè hi ha gent que ha lluitat 
per aconseguir-ho. Però els drets no són 
inherents, per desgràcia es poden perdre. 

Per això és important que els joves pensin 
d’on venim i que han de defensar conti-
nuar vivint en llibertat i la millor manera 
és no amagar-se. I menys a Ripollet, que 
és una sort que no tenen a altres llocs.

Perquè encara hi ha discriminació.
Sí. Per començar les dones. S’ha avançat 
moltíssim, però encara tenen molt camí 
per recórrer. Els homes hetero també han 
de llliutar contra el patró que els porta a 
demostrar contínuament la seva mascu-
linitat. I mentre això no canviï, la dona 
continuarà igual. També dins el col·letiu 
LGTBI, on lesbianes i trans estan a la cua 
de l’acceptació, per darrere dels homes gai.

Què et queda per fer?
Després de tants anys lluitant per canviar 
les lleis que ens consideraven malalts i il-
legals, és moment d’entrar a la Universitat 
per canviar els fonaments de la societat i 
que arribi a les aules el Dret, la història i la 
psicologia LGTBI.
M’acabo de treure
les proves d’accés
per a majors de
45 anys i el curs
vinent començo
a fer Dret.

Toni
Miralles
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“Els monuments 
són normalitzadors. 
A Ripollet li cal un 
carrer dedicat a una 
personalitat del 
col·lectiu LGTBI”
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