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Govern

El debat polític, però, arribaria en 
la segona moció. Aquesta es va 
aprovar, per unanimitat. La moció 
demanava garantir l’estabilitat de 
la plantilla de Sorea en cas que es 
tiri endavant la municipalització 
del servei d’abastament d’aigua. 
La moció va arribar a mans de les 
forces polítiques per Comissions 
Obreres i els mateixos treballadors, 
que demanen que es mantinguin 
els llocs de treball i les seves con-
dicions laborals. Tots els partits van 
votar-hi a favor.
Malgrat la unanimitat, alguns grups 
de l’oposició van llençar les seves 
crítiques més punyents a l’equip de 
Govern. Xavier Peñarando (CiU) va 
reclamar que es convoqui aviat la 
Comissió per a la municipalització i 
que es compti amb l’oposició. Víctor 
Diéguez (PP) també va carregar 
contra el Govern i va afi rmar que el 
temor dels empleats és conseqüèn-
cia de la manca d’explicacions per 
part de la regidoria Pilar Castillejo. 
El Partit dels Socialistes, a través 
del seu portaveu, Juan Parralejo, 
va felicitar tots els grups municipals 

per aquest vot favorable unànime. 
Tanmateix, va demanar a Castillejo 
les conclusions de l’estudi que ha 
realitzat l’empresa Congiac, un estu-
di que hauria d’haver-se presentat 
el 31 de març i que encara no està 
enllestit. 
La regidoria Pilar Castillejo va defen-
sar la gestió d’aquest tema per part 
del Govern municipal i va recordar 
que el contracte amb Sorea fi nalitza 
defi nitivament d’aquí a dos anys, ja 
que legalment no es pot prorrogar 
més, per tant “és un problema que 
tard o d’hora s’havia d’afrontar”. Va 
reconèixer que l’estudi s’havia re-
tardat perquè Sorea va demorar-se 
una mica en donar algunes dades, 
però va anunciar que dilluns, 4 de 
juliol, es reuniria amb els serveis 
jurídics i tècnics de l’Ajuntament, 
amb els quals confeccionaria un 
calendari. A partir d’aquí es convo-
caria els diferents grups municipals 
per treballar i debatre la municipa-
lització del servei d’aigua.

PRECS I PREGUNTES
En el torn de precs i preguntes, el 
regidor Fran Sánchez va avançar 
que es col·locaran dues pilones 
a la rambla de Sant Esteve, una 
al costat de la rotonda i una altra 
a la cantonada amb rambla de 

Sant Jordi. D’aquesta manera, 
s’evitarà que els vehicles aparquin 
en aquests espais i afavorirà el gir 
dels autobusos. També va explicar, 
a petició d’alguns partits, que està 
negociant amb la Comissió 28 de 
juny i el Departament d’Igualtat 
de la Generalitat per cercar aporta-
cions econòmiques que rebaixin o 
assumeixin el sobrecost de la carpa 
utilitzada el passat 18 de juny, amb 
motiu de la Diada LGTBI. Sánchez 
va reiterar que s’havia contractat la 
carpa per garantir la seguretat dels 
assistents.
El regidor Oriol Mor va ser molt crític 
amb el PSC quan els socialistes van 
preguntar, un cop més, pel tema de 
la construcció del 4t institut. Oriol 
Mor els va recordar que el PSC està 
representat al Consell Escolar muni-
cipal, on ja es va dir en l’última reu-
nió que la Generalitat no té previst 
tirar endavant aquest equipament. 
El regidor d’Educació va assenyalar 
que “no té sentit fer la pregunta al 
Ple, quan saben perfectament la 
resposta”. Mor va defensar aferris-
sadament la tasca feta per l’equip 
de govern en defensa d’aquesta 
reivindicació i va afi rmar que, en 
el passat, no hi havia hagut cap 
Govern municipal tan compromès 
amb el 4t institut com l’actual.

L’Ajuntament de Ripollet va 
celebrar el 26 de maig, una 
nova sessió ordinària del Ple 
Municipal. Durant la sessió, 
es va aprovar una moció de 
Decidim demanant la llibertat 
de l’activista andalús Andrés 
Bòdalo. Aquest regidor de Po-
demos al consistori de Jaén ha 
estat condemnat a 3 anys i mig 
de presó per agredir un regidor 
socialista durant la protesta 
d’un sindicat. La moció va re-
bre els vots a favor d’ERC-JxR i 
Decidim, l’abstenció del PSC, i 
el vot en contra de C’s, PP i CiU. 

En defensa dels empleats de Sorea

INVERSIÓ DIPUTACIÓ
 700.000 euros: Modernit-
zació i adaptació de l’admi-
nistració local.
 500.000 euros: Adequa-
ció d’espais municipals (com 
la planta de l’hotel Ibis).
 300.000 euros: Recupe-
ració de la llera del riu Ripoll.

INVERSIÓ AMB
 2,7 milions d’euros: Pre-
fi xats per a l’acabament del 
carrer del Calvari, l’ampliació 
del parc dels Pinetons (in-
clou el jaciment arqueolò-
gic), l’adequació del Celler 
Cooperatiu (després de la 
seva adquisició, que es farà 
amb recursos propis), l’Arxiu 
Municipal i diverses millores 
al Centre Cultural.
 2,5 milions d’euros: Mi-
llores a centres escolars i 
equipaments esportius, al 
mobiliari del Kftí, a la insono-
rització de locals d’esbarjo, 
a semàfors, a un parc per a 
patinadors, a aparcaments 
gratuïts, a la rehabilitació 
de voreres, a la retirada de la 
font del parc del Riu Ripoll, a 
l’asfaltat de polígons indus-
trials i carrers, i a la neteja del 
clavegueram.
 80.000 euros: Instal·lació 
de dos carrils bici: un al tor-
rent Tortuguer i un altre que 
connecti el municipi amb 
Montcada i Reixac. 
  400.000 euros (encara 
no confi rmats): Recupera-
ció de la llera del riu Ripoll.

Més de 7 milions 
d’inversió a Ripollet 
fi ns al 2019
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Menys “postureo” 
i més valentia
Menys “postureo” i 
més valentia Ara ja 
fa un mes a Conver-

gència Democràtica de Catalunya de 
Ripollet vàrem tenir una reunió amb 
representants del partit de govern 
(Decidim Ripollet). Doncs bé, passat 
aquest temps no hem tornat a tenir 

Un any de canvis. Un 
any de participació
Fa unes setmanes 
ha fet un any de 
l’arribada de Decidim 

a l’Ajuntament. Al marge d’endreçar la casa 
gran i veure què hi havia “als calaixos”, que 
ha dut el seu temps, s’ha fet molta feina. 
Aquestes ratlles no poden fer un balanç 
de tota la feina feta. Però de ben segur el 

Opinió
que volem ressaltar és el que bona part de 
la ciutadania manifesta: és un govern que 
escolta, dialoga, deixa participar i fomenta 
la participació, és proper i accessible, no 
s’amaga... I això s’ha fet en el dia a dia: més 
de 15 assemblees de barri, presentacions 
públiques dels pressupostos obertes a 
les aportacions del veïnat, participació de 
les entitats i treballa en xarxa (any Lorca, 
Festa major, actes LGTBI, refugiats...); diàleg 

i recerca de solucions conjuntes amb la ciu-
tadania i les empreses afectades (benzinera 
Can Mas, LIDL). De ben segur hi ha hagut 
errades, però ho agraïm als veïns i veïnes 
que ens ho fan saber. A la vegada hem 
d’agrair el munt d’aportacions positives 
que ens han fet arribar per tal de millorar 
Ripollet. Encoratgem la ciutadania a seguir 
participant de la gestió pública. S’obriran 
nous canals de participació que facin pos-

sible el govern del poble a l’ajuntament. 
Només lamentem l’actitud obstruccionista, 
mancada de propostes i de diàleg, dels dos 
partits que han governat Ripollet en els 
darrers anys. La seva actitud sembla més 
guiada pel ressentiment que per la cerca 
de la millora col·lectiva del municipi. Per ells 
faran; la ciutadania se n’adona... Decidim 
continua obert al diàleg i a trobar punts de 
trobada i de treball conjunt amb tothom.

Un any perdut
Valorem la gestió del 
govern municipal 
durant aquest any 
com “Un any perdut”. 

Ripollet no ha avançat en els grans reptes 
que tenim com a poble, i les expectatives 
que aquest nou govern havia generat 
s’han convertit en decepció i frustració. 
Un govern que, a més de no complir el 

seu propi Codi Ètic, no ha complert els 
compromisos aprovats al Ple d’abaixar 
un 10% l’IBI. Nosaltres hem demostrat 
amb xifres que es podia fer. No hi ha 
hagut voluntat política. Un govern que 
va arribar per capgirar la manera de fer 
política i per dignifi car-la, no ha fet un 
gir de 180° com s’esperava i ha que-
dat deslegitimat perquè no ha donat 
compliment al seu propi Codi Ètic. Ens 

referim a l’acumulació de càrrecs de la 
1a tinent d’alcalde i diputada Sra. Pilar 
Castillejo Un govern que basa la seva 
acció de govern en la propaganda i el 
“postureo”. Gastant diners (necessaris 
per altres coses) en festes, banderoles, 
tríptics i actes. Des del PSC treballem 
per millorar Ripollet, ara des del nostre 
paper d’oposició responsable, construc-
tiva i rigorosa amb l’acció de govern 

municipal. Hem presentat 8 mocions, 21 
comunicacions públiques sobre el nostre 
posicionament en qüestions d’actualitat 
municipal, realitzant més de 80 pregun-
tes relacionades amb la gestió municipal. 
I seguirem treballant amb aquesta línia.
Des d’aquest espai volem agraïr a tots 
els veïns i vïnes que han votat per un Si 
al canvi, votant a la candidatura del PSC 
a les Corts Generals. 

Necesitamos be-
cas para estudiar 
idiomas
Desde C´s Ripollet 
somos partidarios 

de que desde el Ayuntamiento 
se establezcan acuerdos con las 
principales escuelas de idiomas 
de nuestra localidad para poner en 
marcha un programa de becas que 

permita estudiar idiomas a aquellos 
jóvenes que lo deseen y no puedan 
hacerlo por diversos motivos. El 
impulso de dicha medida sería con 
el objetivo de favorecer el apren-
dizage de lenguas extranjeras y 
fomentar al mismo tiempo la igual-
dad de oportunidades y la cohesión 
entre todos nuestros jóvenes con 
independencia de su situación 

socioeconómica. Esta es una tarea 
que en Sabadell ha llevado a cabo 
con éxito el Consell Escolar Munici-
pal y la Regidoría d´Educació, que 
han conseguido, con la implicación 
y la colaboración de las escuelas de 
idiomas de la ciudad que el nivel 
de conocimiento de un idioma no 
se convierta en una barrera para el 
futuro personal o profesional de 

cualquier persona. Si algo funciona 
a nuestro alrededor ¿por qué no 
exportarlo?

Muchas gracias a los 
votantes del Partido 
Popular
Gracias a todos y cada 
uno de los votantes 

del Partido Popular España cuenta con 
una victoria clara en votos por la opción 
de seguir por la senda que nos aleja de la 
recesión mediante la creación de empleo. 
Cada voto es importante y en nombre de 

los que formamos parte del Partido Popular 
queremos dar las gracias a todos los vecinos 
de Ripollet que nos han votado es estas 
elecciones generales.
En estas elecciones la victoria del Partido 
Popular es un mensaje claro para dar priori-
dad a la estabilidad, la unidad y las mejoras 
que necesitamos en España para seguir 
en el camino de crear empleo y mantener 
así prestaciones tan importantes como las 

pensiones y la sanidad. Nuestras propuestas 
son claras y en benefi cio de todos. A favor 
del empleo, a favor de la unidad y a favor 
del conjunto de vecinos que deseamos 
un futuro mejor apoyado en un presente 
alejado de los experimentos y fórmulas 
desfasadas fallidas.
El esfuerzo realizado estos años por todos los 
españoles evitó la intervención económica 
de España y ahora somos más solventes 

frente a problemas externos como el Brexit.
Ahora el reto es reducir impuestos y fo-
mentar la creación de empleo. A favor de la 
estabilidad interna y no dar pasos atrás en 
política económica son el eje de la propuesta 
del Partido Popular y la que tiene mayor 
apoyo de los votantes. El futuro de España 
lo decidimos los españoles voto a voto y por 
eso, a todos los votantes del Partido Popular, 
muchas gracias.

Continuem sumant, 
som el canvi pos-
sible!
Continuem sumant, 
som el canvi possi-

ble! Un cop més ERC millora els seus 
resultats en unes eleccions. Cada cop 
la nostra força política pren el relleu 
per esdevenir el partit hegemònic 
de l’esquerra a Catalunya. En aquesta 

última cita electoral ha quedat palès la 
diferència del nostre país amb la resta de 
l’Estat espanyol: les forces pel dret a de-
cidir guanyen amb majoria i el PPSOEC’s 
són partits residuals. Però, amb el resul-
tat fi nal a la mà, és evident que cap canvi 
és possible a Espanya; un cop més queda 
demostrat que l’únic canvi possible és la 
construcció de la República Catalana. 
Aquest és el nostre gran projecte per-

què volem fer una societat més justa i 
socialment cohesionada, neta i amb tots 
els recursos i possibilitats per tenir una 
economia pròspera i sostenible. És per 
això que les republicanes i republicans 
ho volem fer possible, i ho farem des 
de l’esquerra, però una esquerra sense 
complexos, diversa i amb ideals ferms, la 
qual estendrà la mà a tothom que esti-
gui disposat a fer possible que Catalunya 

sigui un estat independent. Així doncs, 
des d’ERC-JpR-AM volem treballar per 
fer un Ripollet que estigui a l’altura i que 
pugui assolir tots els seus reptes. El canvi 
que necessita la nostra vila és urgent, ne-
cessari i possible, però només ho podem 
fer si sumem esforços entre molta gent. 
Fem una crida a participar del projecte 
d’un #NouRipollet i a sumar-se a ERC-
Junt per Ripollet-AM. Som-hi!

cap noticia, no és que tinguem cap 
interès especial, si no fos perquè 
mentre això passa el govern munici-
pal més enllà d’organitzar festes i més 
festes no tira endavant cap projecte 
ambiciós ni concret per al municipi. 
Srs. de Decidim Ripollet, entenem 
que vostès tenen greus conflictes 
per resoldre les seves promeses i les 
contradiccions amb els seus actes, 

però el municipi necessita un govern 
actiu i viu. Un govern que deixi clar 
cap a on va i que vol fer. Volem que 
treballin de veritat pels serveis de Ri-
pollet. Nosaltres els hi hem deixat clar 
la nostra disponibilitat per a parlar de 
tot i les nostres prioritats a l’hora de 
fer projectes per la nostra vila. A par-
tir d’aquí, vostès han de tenir clar si 
volen caure defi nitivament en mans 

de la dreta espanyola o si realment 
volen fer un govern dialogant i que 
escolti les opinions de la resta de 
formacions. Potser després de tant 
de temps criticant els que encapça-
len la dreta espanyola a Ripollet, ara 
han trobat que tenen molts punts 
de connexió pel que fa referència a 
les formes i els objectius. Si us plau, 
siguin clars!!!
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Amb una participació sensible-
ment més baixa que a les anteriors 
Eleccions Generals (celebrades fa 
només sis mesos), un 66,08% (7,63 
punts menys), En Comú Podem va 
tornar a guanyar a Ripollet les Elec-
cions Generals, amb un 34,45%, 
tot i que va perdre 1.038 votants. 

La resta de les forces també van 
mantenir l’ordre dels comicis ante-
riors. Així, el PSC conserva el segon 
lloc, amb un 21,42% (perd 175 
vots); Ciutadans continua el tercer, 
amb un 14,35% (és el segon que 
més vots perd, 802 vots); el Partit 
Popular el quart, amb un 13,65% 

En Comú Podem torna a guanyar les 
Eleccions Generals a Ripollet

(recupera 139 vots); Esquerra el 
cinquè, amb un 8,43% (guanya 
103 vots), Convergència el sisè, 
amb un 4,43% (baixa 171 vots) i, 
fi nalment, el Partit Animalista obté 
l’1,84% (proporcionalment és el 
que més vots guanya, un total de 
96 vots).

La jornada electoral del 26 de juny 
es va desenvoluparvamb norma-
litat als 9 col·legis i 42 taules i van 
votar 17.585 persones, d’un cens 
de 26.613 electors. El dispositiu 
va estarcintegrat per quaranta-set 
treballadors, 12 de les quals eren 
aturats contractats per a l’ocasió.



Juliol 2016

[6]

Govern i oposició fan balanç del primer any 
Quan s’acaba de complir el pri-
mer any de Decidim al capdavant 
de l’Ajuntament, l’alcalde, José 
María Osuna, ha proclamat la sa-
tisfacció del govern municipal pel 
compliment dels compromisos 
electorals i “haver posat l’Ajun-
tament al costat de la ciutadania”. 
Per a l’alcalde, ha estat un any de 
“coneixement, presa de contacte, 
de capbussament en les àrees 
de l’Ajuntament per conèixer les 
regidories”. 

En roda de premsa, celebrada 
el 20 de juny i acompanyat pels 
regidors David Fontanals, Mònica 
Laborda i Reyes Muñoz, l’alcalde va 
esbossar els tres eixos en els quals 
s’ha basat l’acció del govern local 
en aquest primer any. En primer 
lloc, va destacar l’accentuació de la 
participació ciutadana, on va posar 
com a exemple les assemblees ve-
ïnals, les audiències públiques dels 
Pressupostos i la implicació de la 
societat civil en aspectes culturals 
com ara l’Any Lorca o la Festa Major 
i de les associacions esportives, en 
l’esport escolar.
En segon lloc, va senyalar la lluita 
contra l’exclusió social, amb la des-
tinació de més recursos econòmics 
a Serveis Socials o l’elaboració de 
cursos de formació del Patronat 
Municipal d’Ocupació. En aquest 
punt, Osuna també va remarcar 

les accions sobre l’habitatge, amb 
la creació de l’Ofi cina Local d’Habi-
tatge i la detecció de pisos buits per 
posar-los a l’abast de qui els neces-
siti. També va apuntar l’aplicació de 
la Llei contra la pobresa energètica 
i les accions realitzades des de la 
Regidoria de Polítiques LGTBI.
Seguidament, va repassar el tercer 
eix del primer any de govern, “el 
desbloquejament dels grans reptes 
del municipi”, entre els quals va 
subratllar la neteja dels carrers, la 
reducció de les pudors de l’Ecoparc, 
el fet que el CAP Pinetons no tanqui 
a l’estiu i la lluita per infraestructures 
com el quart institut, la residència 
d’avis, l’hospital comarcal i el soter-
rament de l’autopista.
L’alcalde Osuna també va parlar 
dels diners destinats a inversions 
per a tot el mandat, “fruit de la bona 
feina dels treballadors municipals 
i de les regidories, les quals han 
treballat de forma transversal”. 

Igualment, va fer gala d’actitud de 
“diàleg obert a tothom, tant als ciu-
tadans com amb els grups de l’opo-
sició” i va posar com a exemple els 
casos de la benzinera de Can Mas i 
l’ampliació de la multinacional Lidl 
cap a Ripollet, “l’única possibilitat 
viable”, segons va remarcar Osuna.
Malgrat la valoració positiva del 
primer any del mandat, l’alcalde va 
reconèixer que “ens queda molt per 
fer i ens comprometem a tirar enda-
vant projectes com l’auditoria, les 
sancions als pisos buits o la targeta 
rosa del transport.

Per la seva 
part, el PSC 
va qualificar 
de “any per-
dut” el temps 
governat per 
Decidim. Per 
al seu porta-

veu, Juan Parralejo, el municipi “no 
ha avançat en els grans reptes que 

tenim com a poble i les expectati-
ves que aquest nou govern havia 
generat s’han convertit en decepció 
i frustració”. A més, va acusar al go-
vern local de “viure de l’herència re-
buda”, amb “una situació econòmica 
sanejada, que li ha permès acollir-se 
als benefi cis que contempla la llei” 
i va criticar que “no s’ha presentat 
al Ple cap projecte important”. Per 
als socialistes, Decidim “no ha fet 
el gir de 180 graus anunciat i ha 
quedat deslegitimat, perquè no han 
complert ni el seu propi codi ètic”. 
En paraules de Parralejo, l’actual 
govern “va arribar amb prepotèn-
cia, sense ser conscient de la seva 
situació de minoria que l’obliga a 
dialogar i pactar” i va afi rmar que 
“basa la seva acció de govern en la 
propaganda i el postureo”.

Per a Conver-
gència es trac-
ta d’un any 
“decebedor”. 
Segons el seu 
portaveu, Xa-
vier Peñaran-
do, Decidim  

“governa amb la dreta espanyola” 
en referència a l’acostament a  
Ciutadans. També va retreure que 
l’equip de govern hagi mantingut 
l’IBI i no hagi desplegat punts del 
seu programa, com ara la modifi -
cació de l’Ordenança de Civisme o 
la fi gura del regidor de barri.

Govern
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Des del passat 1 de juliol i fi ns al 
dia 1 d’agost es poden presentar 
les sol·licituds per als 74 habitat-
ges de protecció ofi cial del barri 
Pinetons, que l’Impsol ha posat a 
lloguer amb opció a compra. 27 
són a la promoció Pinetons I i 47 a 
Pinetons II. N’hi ha 8 reservats per 
a persones amb mobilitat reduïda.
Hi ha pisos d’1, 2 i 3 habitacions, 
amb plaça d’aparcament i traster. 
Les quotes mensuals s’han estipu-
lat entre 317,79 i els 502,59 euros 
mensuals, incloent-hi l’IVA, la 
comunitat i la taxa d’escombraries. 
Els sol·licitants han de portar em-

padronats o treballant a Ripollet 
des de fa, com a mínim, 2 anys i no 
han de tenir cap pis en propietat.
El contracte serà de 3 a 5 anys 
i durant aquest temps podran 
exercir el dret d’opció a compra, 
bonifi cant-se del preu de compra 
preestablert entre el 50 al 100% 

Es posen a lloguer amb opció a compra 
els pisos buits dels Pinetons I i II

Aquest estiu, agafa 
la bici gratuïtament 

El servei gratuït de préstec de bici-
cletes reciclades R-Bici torna a obrir 
fi ns al 31 d’octubre al parc del riu 
Ripoll. Endegat l’any 2013 pel PMO, 
funciona de dijous a diumenge, de 
8 a 11 del matí i de 18 a 21 hores. 
Tambe disposa de bicicletes per a 
nens a partir de 8 anys.
Ripollet disposa d’una xarxa de 
carril bici de 10 km. Una part trans-
corre paral·lela al riu i arriba fi ns als 
municipis de Barberà i Montcada.

del ja pagat mes a mes.
La normativa i el formulari es 
poden descarregar a la web muni-
cipal <ripollet.cat>. Les sol·licituds 
es poden presentar a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (c. de Balmes, 
4), de dilluns a divendres, de 8.30 
a 14 hores (es recomana concertar 
hora a <citaprevia.ripollet.cat>). 
El desbloqueig de la bossa de 
pisos de protecció oficial buits 
que té l’Impsol era una llarga 
reivindicació de l’Ajuntament. A 
més, el govern municipal continua 
negociant que es posin en lloguer 
social 15 pisos més.

S’INCREMENTEN LES PETICIONS 
D’AJUDES PER A LLOGUER
L’Ofi cina Local de l’Habitatge va 
rebre un total de 215 sol·licituds, a 
la darrera convocatòria d’ajuts per 
al lloguer de l’habitatge, pràctica-
ment el triple que l’any anterior. 
L’increment de peticions està rela-
cionat amb la promoció realitzada 
per l’OLH, que treballa en conveni 
amb la Generalitat i que ha obert 
recentment a les dependències 
de Serveis Socials (c. Salut, 1). Està 
previst que l'Agència Catalana de 
l'Habitatge comuniqui l'atorga-
ment de subvencions al novembre.
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Horari d’estiu als equipaments públics
Com és habitual, durant els mesos 
d’estiu algunes de les dependèn-
cies municipals modifiquen els 
seus horaris habituals. Aquest és 
el cas de l’OAC, que fi ns al 15 de 
setembre, realitzarà l’atenció a 
la ciutadania de 8.30 a 14 hores, 
de dilluns a divendres. D’altra 
banda, durant aquest període 
els equipaments culturals també 
modifi caran els seus horaris.
Així, pel que fa al Centre Cultural, 
aquest restarà tancat per vacances 
del 23 de juliol al 21 d’agost (amb-

dós inclosos) i el dia 30 d’agost. 
De l’1 de juliol al 16 de setembre, 
l’atenció al públic es farà de dilluns 
a divendres, de 9 a 13 h i de 17 a 
21 h i els dissabtes i diumenges 
en horari habitual. Pel que fa 
al registre, els mesos de juliol i 
agost, funcionarà de dilluns a di-
vendres, de 9 a 13 h. El registre de 
documents durant el període de 
vacances es fa al Registre general 
de l’Ajuntament de Ripollet.
Quant a la Biblioteca, del 23 de 
juliol al 15 d’agost, restarà tancada 

i del 20 de juny al 17 de setembre, 
obrirà de dilluns a divendres, de 16 
a 20.30 h, i dimecres, de 10 a 14 h.
El CIP Molí d’en Rata tancarà del 
23 de juliol al 21 d’agost (ambdós 
inclosos) i entre el 25 de juny i el 
16 de setembre, obrirà dimarts i 
dimecres, de 9.30 a 13 h i de 16 a 
20 hores. El Teatre Auditori tancarà 
per vacances el mateix període.
Els dies 27, 28 i 29 d’agost, els 
equipaments culturals només 
restaran oberts per a les activitats 
de Festa Major.

Acaba la reparació de la font de Caniles
Ja han fi nalitzat els treballs de repa-
ració de la font de Caniles. La brigada 
municipal ha sanejat el terra i les 
parets de la font, aplicant imperme-
abilitzant i pintant tant la base com 
les parets i les reixes. Per garantir la 
seguretat d’aquesta instal·lació s’hi 
ha connectat una bomba depuradora i s’ha col·locat també un nou cartell 
que recorda que es tracta d’una font d’aigua no potable.

A mitjans de juny, membres del 
Fòrum Soterrem l’Autopista es van 
reunir amb l’alcalde, José M. Osu-
na, i el regidor de Mobilitat, Fran 
Sánchez, al Centre Cívic del Pont 
Vell. A la reunió, a la qual van as-
sistir més d’una trentena de veïns 
i veïnes, els membres del govern 
de Ripollet van manifestar la seva 
voluntat d’impulsar el projecte 
de soterrament de la C-58 i de 
treballar el projecte conjuntament 
amb el Fòrum Soterrem l’Autopis-
ta. També es van comprometre a 
constituir de nou la Comissió pel 

Soterrament de la C-58 i a cercar 
les complicitats necessàries, tant 
entre els grups polítics de Ripollet 
com del Parlament català.
Durant la trobada, els veïns i ve-
ïnes que formen part del Fòrum 
es van comprometre a treballar 
conjuntament amb l’Ajuntament 
i a tornar a difondre el projecte 
del soterrament de la C-58, tant 
al barri del Pont Vell com a tota la 
ciutadania de Ripollet. Ambdues 
parts es van emplaçar al setembre 
per constituir la Comissió i comen-
çar a treballar plegats.

Total sintonia en la reunió entre 
Ajuntament i Fòrum Soterrem

Es milloren algunes parades de bus i se 
solucionen els desajustos a la línia N62
La parada d’autobús del carrer 
de Sarrià de Ter ha estat pintada 
i senyalitzada. D’aquesta manera 
s’evitarà que l’autobús s’aturi en-
mig del carrer, cosa que difi cultava 
l’accés dels usuaris, i s’aproparà a 
la vorera. A més, també s’ha repin-
tat la senyalització de la parada 
ubicada al Centre Reto. D’altra 
banda, l’Ajuntament ha recollit 
la proposta de què el Servei E4 hi 
faci parada el cap de setmana. Així, 
s’escurça la distància entre les pa-
rades de la Rambla Sant Andreu/
Pau Casals i Martinet.

També s’ha resolt un problema ja 
històric en el servei nocturn N62. 
Aquest autobús, gestionat per les 
empreses Font i Sarbus, fa dues 
expedicions cadascuna d’elles a 
les nits tot i que existia alguna dis-
cordança en les parades que feien. 
En aquest sentit, des del 6 de juny 
totes les expedicions d’aquesta 
línia faran les mateixes parades, 
amb independència de quina sigui 
l’empresa de transport. Això s’ha 
aconseguit per la mediació de la 
Regidoria de Transport Públic amb 
la Generalitat.
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La tercera edició de la Caminada sense 
Fum aplega uns 400 participants
Prop de 400 persones van 
participar en la tercera 
edició de la Caminada 
sense Fum, celebrada el 
4 de juny. L’activitat ha 
anat sumant participants 
any rere any. En la primera 
edició, hi van assistir 250 
persones i l’any passat 
van ser-ne 300. El punt de 
sortida estava establert al brollador del parc dels Pinetons i l’arribada, 
al pavelló Joan Creus. La Caminada va transcórrer pel camí de la Serra, 
el carrer de la Granja i el vial del riu Ripoll. L’activitat va ser organitzada 
per la Regidoria de Salut Pública i el Patronat Municipal d’Esports amb 
la col·laboració de l’Institut Català de la Salut i els equips d’Atenció 
Primària del municipi.

L’Assemblea de la Creu Roja de Ripollet-Cerdanyola-Montcada celebrarà 
els dies 20 i 21 un curs de desfi bril·lador extern automàtic. Les inscripci-
ons fi nalitzen el 20 de juliol i les places són limitades. Es poden formalitzar 
al telèfon 936 916 161 o al correu electrònic <ricard.montes@creuroja.
org>. El curs tindrà una durada de sis hores i un preu de 75 euros. Està 
adreçat a majors de 18 anys.

La Creu Roja imparteix els dies 20 i 21 
un curs sobre com usar un desfibril·lador

El Col·lectiu Ronda demanda 
Uralita pels afectats per l’amiant
El Col·lectiu Ronda ha interposat 
una demanda judicial contra 
l’empresa Uralita per un valor de 
5.189.000 euros en representa-
ció de 14 persones de Ripollet 
i Cerdanyola afectades per la 
inhalació d’amiant procedent de 
les antigues instal·lacions de la 
multinacional. Aquestes persones 
estan afectades per mesiotelomes, 
una forma de càncer que afecta el 
pulmó. Segons el Col·lectiu Ronda, 
aquests mesiotelomes tenen com 
a únic origen possible l’exposició 
a l’amiant.
Les persones afectades formen 
part del col·lectiu de les anomena-
des víctimes passives de l’asbest, 
familiars d’extreballadors de la 
fàbrica que han entrat en contac-
te amb l’amiant, per exemple, a 
través de les fi bres impregnades a 
la roba de feina dels seus parents 
que arribava a les llars sense ren-
tar, contravenint la normativa de 
protecció de la salut en vigor.
De fet, 13 d’aquestes persones van 

conviure al domicili familiar amb 
extreballadors d’Uralita, mentre 
que una d’elles també pateix els 
efectes de la inhalació de l’amiant 
malgrat no tenir cap vinculació 
professional o familiar amb la 
històrica fàbrica de Cerdanyola, 
ciutat on, juntament amb la veïna 
localitat de Ripollet, més de 900 
persones han estat diagnosticades 
de diferents malalties relacionades 
amb l’exposició a l’amiant.
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L’inici de l’estiu pot donar-se en 
tres dates diferents: 20, 21 o 22 
de juny. Al llarg del segle XXI, 
l’estiu s’iniciarà els dies 20 i 21 
de juny i, com a curiositat, l’inici 
més matiner serà l’any 2096. 
Enguany, l’estiu astronòmic 
va arribar a les 00.34 hores del 
dimarts 21 de juny. Aquell dia i 
a aquella hora l’eix de la terra va 
arribar a un màxim d’inclinació 
que va fer que el dia no creixés 
més i que la nit deixés de fer-se 
més curta.
Si bé es parla que la nit del sols-
tici d’estiu és la més curta de 
l’any, amb el Calendari del Pagès 
a la mà es comprova que aquest 
honor el comparteixen totes les 

Senyores i senyors, l’estiu ja és aquí!

Eloi Isern
Associació Ripollet Natura

dades compreses entre el 16 i el 27 
de juny, en les que la durada de les 
seves nits (entre la posta i la sortida 
del sol) és de 9 hores i 50 minuts. 
Més dades: el Sol més matiner ha 
estat sortint a les 06.17 h (entre els 
dies 10 i 17 de juny) mentre que 
el Sol més tronera no s’ha amagat 
fi ns a les 21.29 h (entre els dies 23 
de juny i 1 de juliol).
El fet que els dies siguin més llargs 
i que la llum del sol arribi gairebé 
perpendicular a la nostra latitud fa 
que la calor sigui la protagonista, 
tot i que enguany la temperatura 
mitjana ha estat més baixa que la 
de l’any passat (el 2015 va ser de 
23,1 ºC i el 2016 ha estat de 21,7 
ºC). I això que en aquests dies és 

quan la Terra està més allunyada 
del Sol!
La precipitació ha estat superior a 
la dels dos anys anteriors, tot i que 
només va ploure dos dies, el 17 i 18 
de juny. La precipitació del dia 18 a 

la tarda va ser força abundant i 
va obligar a suspendre, fi ns i tot, 
la festa del ‘holi’ nocturn previs-
ta per a aquell dia (encara que 
a aquella hora el cel estigués 
ja serè).

Juny 2016
Temperatura màxima  31,1 ºC (23-06-16)
Temperatura mínima  10,7 ºC (19-06-16)
Dia temperatura màxima més baixa  18-06-16 (22,3 ºC Tª màx.)
Dia temperatura mínima més alta 30-06-16 (20,7 ºC Tª min.)
Temperatura mitjana  21,7 ºC
Precipitació mensual  34,4 l/m2
Dia de màxima precipitació 30,4 l/m2 (18-06-16) 
Dies de pluja mensual  2 dies

Al voltant d’un cente-
nar de persones, entre 
infants, pares i mares, 
van participar en la ce-
lebració de la Festa del 
Medi Ambient, la qual va 
tenir lloc el 3 de juny al 
jardí de la Casa Natura. 
L’esdeveniment va servir 
també com a cloenda del 
curs escolar de l’entitat. 
Enguany, la temàtica va 
girar al voltant de Lorca i 
la natura.
Tots els tallers i activitats 
van estar relacionades 
amb alguns versos del 
poeta, en els que eren 
freqüents les al·lusions a 
la natura i al camp que li 
eren propers. A cada tau-
la, els assistents podien 
llegir fragments de Lor-
ca que tenien un lligam 
amb l’activitat que farien; 
aquestes els apropaven 
també als valors de la 
natura de Ripollet.
D’entre els tallers van 
destacar el de pintar cares 
dels animals que es poden trobar 

al municipi, el de xapes amb 
motius vegetals, o el d’elaboració 

d’un hotel d’insectes amb 
materials de reciclatge. 
Dos tallers més que van 
agradar molt van ser la 
identificació d’ocells ur-
bans amb les fitxes de 
l’Institut Català d’Orni-
tologia i l’elaboració de 
quadres amb elements 
de la natura del jardí de la 
Casa Natura. A més de tots 
aquests tallers, les famílies 
van poder participar de 
la gimcana amb proves 
i activitats relacionades 
amb poemes de Lorca i la 
natura. Tots els assistents 
a la Festa es va emportar 
un planter per iniciar un 
petit hort a casa seva.
Aquest conjunt d’activi-
tats es complementava 
amb l’elaboració d’infu-
sions i berenar amb les 
cuines solars i un espai de 
joc on les famílies podien 
passar una estona jugant 
amb construccions i jocs 
de taula. La festa va comp-
tar també amb l’assistèn-

cia del Centre Obert la Placeta.

 Visita guiada al cemen-
tiri. L’Associació Ripollet Na-
tura organitzarà el 29 d’agost, 
dilluns de la Festa Major, una 
visita guiada al cementiri mu-
nicipal.

 Jugatecambiental. La 
nova temporada començarà 
el 18 de setembre. La primera 
activitat s’emmarcarà en la Se-
tmana de la Mobilitat i consis-
tirà en un circuit sobre rodes.

 Bicicletada. El 25 de se-
tembre, la Jugatecambiental 
serà el punt de partida de la 
tradicional bicicletada que 
organitza el PAME, Festes de 
la Tardor del barri del Pont Vell 
amb la col·laboració de Casa 
Natura. 

 Dia sense Cotxes. El 22 
de setembre se celebra el Dia 
sense Cotxes. Per a comme-
morar-lo, l’Ajuntament està 
acabant de defi nir una activitat 
adreçada a tota la població.

Lorca i la natura, protagonistes 
de la Festa del Medi Ambient
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Uns 280 infants vallesans, a la 
14a Trobada de Corals comarcal 

Un total de 284 alumnes de sis 
escoles del Vallès Occidental van 
participar el 8 de juny en la 14a 
Trobada de Corals comarcal, que 
va tenir lloc al Teatre Auditori del 
Mercat Vell. És el 3r any conse-
cutiu que Ripollet acull aquesta 
cita, que té l’objectiu de potenciar 
i difondre l’educació musical. 
Els centres participants van ser 
l’Escola Concòrdia de Sabadell, 
la Cultura pràctica de Terrassa, la 
Sagrada Família de Santa Perpè-

tua, l’Escola Elisa Badia de Barberà 
del Vallès, el Gresol de Terrassa i 
l’Escola Pinetons de Ripollet.
Els últims a pujar a l’escenari van 
ser, els amfi trions, els nens i nenes 
de l’Escola Pinetons. En primer 
lloc, la Coral L’Esqueix va interpre-
tar Obre els ulls del grup català Els 
Catarres. Després, el Cor Infantil 
Els Pinetons va aconseguir aixecar 
tots els presents dels seus seients 
amb la seva versió de Firework, de 
Katy Perry.

 Premi Sambori Òmnium. Mi-
quel Bañuls, alumne de 1r d’ESO 
de l’INS Can Mas, ha guanyat 
el 3r premi de la 10a edició del 
Premi Sambori Òmnium amb 
el relat Una caputxeta no tan 
vermella. En aquests guardons hi 
han participat 40.246 alumnes 
de més de 400 centres de tot 
Catalunya.

 Pròximes dates de matricu-
lació: Els centres educatius con-
tinuen els processos d’inscripció 
i matrícula. Del 5 al 12 de juliol 
és el torn de la matrícula de Bat-
xillerat i dels Cicles Formatius, 
tant de grau mitjà com superior. 
A principis de setembre serà el 
torn dels estudiants d’ESO amb 
assignatures pendents i de 
l’educació d’adults. 

Els alumnes de 5è de 
primària tanquen el 
curs d’educació viària

Els estudiants de 5è de primària 
de Ripollet van omplir dijous 9 de 
juny el Teatre Auditori en l’acte de 
cloenda de les classes d’educació 
viària que els ha impartit l’agent 
de la Policia Local Javier Quesada. 
En les classes es va oferir informa-
ció teòrica sobre els senyals de 
trànsit i es van realitzar pràctiques 
al circuit de bicicletes. Durant 
l’acte es van lliurar els premis del 
concurs de dibuix convocat en el 
marc d’aquest curs d’educació vi-
ària. Els premiats són Miguel Blán-
quez, Juan Pedro Bautista, Neus 
Herrerías, Alba Sendrós, Beatriz 
Jiménez, Yaiza Tejada, Lucía Pérez, 
Carla Balagué i Dani Valiente.
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La Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) a 
Ripollet es va concentrar 
el 7 de juny davant els 
Jutjats de Cerdanyola per 
donar suport a cinc dels 
seus membres imputats 
per una “acció indefi nida 
cívica i pacífica” que va 
tenir lloc entre l’11 i el 19 de juny de l’any passat en una ofi cina del 
BBVA de la rambla Sant Jordi de Ripollet. Les imputacions van pro-
vocar una onada de solidaritat amb els acusats a les xarxes socials.

Suport de la PAH als seus encausats

Una vintena de persones van 
assistir a la xerrada sobre la 
Renda Garantida Ciutadana 
que va tenir lloc el 7 de juny 
al Centre Cívic del Pont Vell. 
La conferència, organitzada 
per l’Associació d’Aturats de 
Ripollet-Cerdanyola, va anar a 
càrrec de Sergi Raventós, mem-

bre de la Xarxa de Renda Bàsica. Raventós, que és treballador social 
i membre del col·lectiu Dempeus per a la salut pública, forma part 
de la comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
per una Renda Garantida de Ciutadania.

La Renda Garantida Ciutadana, a debat

L’escola Gassó i Vidal va inaugurar el 
darrer trimestre del curs una nova 
instal·lació al seu pati. Es tracta 
d’una estructura perquè els alum-
nes, tant els de P3 com els de sisè, 
hi puguin jugar. El sorprenent, però, 
és que aquesta estructura ha estat 
fi nançada amb els diners deixats 
per l’àvia d’una alumna del centre.
Juanjo Moreno, director de l’escola, 
va explicar als micròfons de Ripo-
llet Ràdio que l’àvia, que va morir 
a fi nals d’any, va deixar uns diners 

Una àvia deixa una part de la 
seva herència a l’escola Gassó

al centre “per a alguna cosa que 
poguessin aprofi tar tots els infants, 
però no ho teníem clar”. Després 
d’informar-ne el claustre i el Consell 
Escolar, es va acordar amb la família 
de l’àvia la destinació fi nal de la do-
nació. Per a Moreno, el fet de rebre 
aquests diners d’aquesta forma 
“ens va sobtar molt, va ser una gran 
sorpresa. En 40 anys que porto a la 
professió, no m’havia passat mai. 
Normalment, les herències es dei-
xen a entitats religioses o solidàries”.
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La pluja no frena la reivindicació LGTBI 

Ripollet va ser el 18 de juny l’epi-
centre del moviment LGTBI. La 
pluja no va aigualir l’ambient festiu 
i reivindicatiu de la primera #Dia-
daLGTBIRipo, la manifestació des-
centralitzada amb motiu del Dia per 
l’Alliberament LGTBI. La previsió de 
pluges i l’aiguat de primera hora de 
la tarda van obligar a traslladar totes 
les activitats a l’escola Anselm Clavé, 
i a suspendre’n d’altres. 
Al matí, la pista del centre escolar 
va acollir actuacions de dansa, 
tallers infantils i concerts. L’acte 
institucional de la tarda va comptar 
amb la participació dels activistes 
Lesbians and Gays Support the 
Miners (LGSM), un grup britànic 
que va recolzar els miners durant la 
vaga dels anys 70 sota el mandat de 
Margaret Thatcher, convertint-se en 
un símbol de la lluita dels drets dels 
treballadors i dels drets LGTBI. En la 
jornada també es va retre homenat-
ge a les víctimes dels fets d’Orlando 
de fa unes setmanes. 
La manifestació prevista al vespre 
va modifi car-se a causa de la pluja i 
del canvi d’escenaris. Així doncs, la 
manifestació va fer un petit recorre-
gut des de la plaça del Molí, rambla 
de Sant Esteve, rambla de Sant Jordi 
fi ns plaça Font i de tornada a l’escola 
Clavé. A la nit es van organitzar 
diversos concerts i sessions de dj’s 
a l’escola Anselm Clavé.

Ripollet va acollir el passat 18 de juny la primera #DiadaLGTBIRipo en el marc de la manifestació descentralitzada 
de la Diada per a l’Alliberament LGTBI. Els darrers dies de juny s’ha pintat la bandera multicolor a la plaça del Molí.

ACTES POSPOSATS
Alguns dels actes previstos es van 
posposar a causa de la pluja. Un 
d’aquests va ser el Holi Night or-
ganitzat per la Unió de Botiguers 
(UBR). El Holi Nocturn es durà a 
terme el 28 d’agost, dins dels actes 
de la Festa Major. 
Un altre acte suspès va ser la pintada 
de la bandera LGTBI al sòl de la plaça 
del Molí. Aquesta pintada s’ha dut a 
terme aquests darrers dies de juny.
Així mateix, el pròxim 3 de juliol l’as-
sociació Cultura i Tradició elaborarà 
una catifa fl oral amb la bandera LGT-
BI a la rambla de Sant Jordi, davant 
del Centre Cultural.

Un any més el Patronat Mu-
nicipal d’Esports (PAME) s’ha 
adherit a la campanya Mulla’t 
per l’Esclerosi Múltiple, que se 
celebrarà diumenge, 10 de ju-
liol, a tot Catalunya. A Ripollet 
s’hi podrà participar a partir de 
les 10.30 hores a la piscina del 
Poliesportiu Municipal. La pisci-
na estarà oberta fi ns a les 19 h. 
Hi haurà un estand a l’entrada 
per comprar marxandatge del 
Mulla’t i col·laborar, d’aquesta 
manera, en la recollida de fons 
per continuar lluitant contra 
aquesta malaltia degenerativa. 
Es tracta d’una malaltia neu-
rològica crònica, que afecta a 
Catalunya unes 7.000 persones. 

Ripollet es mulla un any més per 
la lluita contra l’esclerosi múltiple

L’alcalde José María Osuna i el 
regidor Fran Sánchez van ser 
el 28 de juny a Cerdanyola en 
la presentació de la Xarxa de 
Municipis LGTBI. La Xarxa està 
formada per Ripollet, Cerda-
nyola, Terrassa, Sabadell, Santa 
Coloma de Gramenet, Montca-
da i Reixac, Barberà del Vallès, 
Sant Quirze del Vallès i Berga, 
la Diputació i la Generalitat.

Es presenta la Xarxa 
de Municipis LGTBI

Un sopar solidari recapta 400 € 
per a ajudar els refugiats siris
El restaurant Eno-
vin va acollir el 9 de 
juny un sopar soli-
dari de l’ONG Aju-
dem, Ayudamos, 
Help, en el qual va 
recaptar uns 400 
euros per a la seva 
tasca d’ajudar els 
refugiats siris en 
els camps de Grècia. Aquests diners serviran per comprar un aliment tan 
simple, però a la vegada tan necessari, com els ous. Des de l’entitat van 
veure que els refugiats tenen un problema nutricional per la manca de 
proteïnes, una mancança que es pot suplir amb la ingesta d’ous bullits. Els 
membres de l’ONG es troben actualment al camp de refugiats de Basilika, 
on se’ls va traslladar des d’Eko. “Són unes naus industrials al mig de no 
res, sense comoditats, i intentem ajudar-los a viure una mica millor, més 
dignament”, explica David Estruch, un dels voluntaris. L’objectiu és muntar 
el servei mèdic i dignifi car la vida dels refugiats siris.
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Una Festa Major amb moltes novetats

El regidor de Cultura, Oriol Mor, va 
assenyalar que els canvis d’aquest 
any no són més que “el principi 
d’un camí molt llarg”, i va voler 
deixar clar que “no és un canvi de 
model, però vol caminar cap a una 
nova visió de la Festa Major”. Un 
exemple és l’increment d’activitats 
infantils.

PRINCIPALS NOVETATS
Un dels canvis més destacats és 
la transformació del pregó de la 
Festa Major. Abans se celebrava 
dissabte a la tarda a la plaça de 
Pere Quart. Enguany, tindrà lloc 
divendres, 26 d’agost, essent el 
tret de sortida de la festa. A més, 
es trasllada al balcó de Ripollet 
Ràdio. Aquest any, el pregó anirà 
a càrrec del col·lectiu de mestres i 
professors jubilats de la vila, con-
vertint el pregó en un homenatge 
a aquests professionals. 
Enguany també s’estrena el Mercat 
de la Vinya, que estarà tots els dies 
a la plaça d’en Clos i al carrer dels 
Afores. “L’antic mercat medieval 
queda reconvertit en un mercat 
de caràcter històric, sense perdre 
el vessant lúdic”, va explicar el 
regidor de Patrimoni i Memòria 
Històrica, David Fontanals.
Una altra gran novetat és l’ober-

tura d’un nou escenari a la plaça 
del parc del Riu Ripoll. El nou es-
pai permetrà els veïns dels barris 
del Pont Vell i Maragall estar una 
mica més a prop de la festa. De les 
diverses activitats que s’hi duran 
a terme, en destaca el concert de 
Paco Ibáñez i la Festa del Confeti.
L’espai dels xiringos també s’am-
plia. A més de la ubicació 
actual, a l’avinguda de 
Catalunya, s’esten-
drà als voltants del 
parc de Gassó 
Vargas. Un altre 
canvi és la su-
pressió del Con-
curs de Grups 
Locals. “No tenia 
cap sentit organitzar 
un concurs si el que 
volem és promocionar els 
grups de la nostra vila”, va expli-
car el regidor Oriol Mor. Sí que hi 
haurà un concert de grups locals, 
organitzat per Kanyapollet, que 
comptarà amb quatre bandes. La 
seva actuació anirà precedida pel 
concert de Los chikos del maíz.

TASCA DE LES ENTITATS
Durant la presentació es va des-
tacar les propostes de totes les 
entitats que s’han implicat en la 
Comissió de la Festa Major. És el 
cas, per exemple, de l’Associació 

Ripollet Rock, que ja ha tancat 
el cartell del 24è Ripollet Rock 
Festival. Més de 60 persones hi 
treballen voluntàriament per al 
seu bon desenvolupament. 
Per altra banda, l’entitat AAR-
Super 8 realitzarà vídeos pro-
mocionals de la Festa Major, així 
com altres gravacions durant els 

dies de festa, que inclouran 
entrevistes amb els pro-
tagonistes. Aquests 

vídeos es penjaran 
a la pàgina web 
de la Festa Major. 
També s’ha habi-
litat una pàgina 

de Facebook, en la 
qual es publicaran els 
diversos continguts, 

com ara les fotografi es 
d’Acció Fotogràfi ca i AFOCER.

HOLI NOCTURN
Per altra banda, la UBR organitzarà 
el dia 28 d’agost un Holi Nocturn. 
Aquesta activitat estava prevista 
per al passat 18 de juny, però es va 
posposar a causa de la pluja. El Holi 
és una tradicional festivitat índia 
en la qual es llencen pigments de 
colors entre els assistents. La pecu-
liaritat del Holi de Ripollet és que 
és nocturn, per tant es llançaran 
pigments fl uorescents que ho fan 
molt espectacular. 

El pregó de la Festa Major se celebrarà divendres, 
26 d’agost, al vespre des del balcó de Ripollet Ràdio 

Un nou escenari al parc del Riu Ripoll i la supressió del 
concurs de grups locals, novetats destacades d’enguany 

Tot està a punt per a la Festa 
Major de Ripollet, que tindrà 
lloc del 26 al 29 d’agost. El 
programa d’activitats presenta 
diverses novetats. “S’ha apos-
tat per una major participació 
i per canvis valents en la Festa 
Major”, va explicar l’alcalde 
José María Osuna durant la 
presentació del programa 
d’actes. El pressupost es manté 
gairebé igual que l’any passat, 
uns 160.000 euros que perme-
tran fer més de 80 activitats.

El Patronat Municipal de Cultura (PMC) ha obert una nova convo-
catòria per atorgar subvencions a les entitats locals per projectes 
culturals al municipi. La data límit per a presentar les sol·licituds és 
el 15 de juliol. Les propostes que es presentin hauran de ser sense 
afany de lucre i que es realitzin dins l’any natural. L’import total de 
les subvencions és de 18.000 euros. Les bases es poden consultar 
a <www.pmc.ripollet.cat>. 

Noves subvencions per a projectes culturals

 Taller infantil de foto-
grafi a. Dissabte, 27 d’agost, a 
les 9 h. Inscripcions el mateix 
dia al Centre Cultural. Per a 
infants de 8 a 12 anys.
 10a Baixada de Carre-
tons. Dissabte, 27 d’agost, a 
les 9.30 h. Inscripcions online 
fins al 20 d’agost a <www.
baixadadecarretons.com> o 
el mateix dia fi ns a les 11 h al 
parc de Norbert Fuster.
 25a Cursa BTT. Dissabte, 
27 d’agost, a les 10 h. Inscrip-
ció a <www.pame-ripollet.
org>.
 Bàsquet al carrer 3x3. 
Dissabte, 27 d’agost, a les 10 
h. Inscripció prèvia al Centre 
Cultural. 
 38a Cursa Popular de 
Festa Major. Diumenge, 28 
d’agost, a les 9 h. Inscripció a 
<www.pame-ripollet.org>.
 8a Marató Fotogràfi ca. 
Diumenge, 28 d’agost, a les 
10 h. Inscripcions a la carpa 
d’Acció Fotogràfi ca.
 Tast de vins. Diumenge, 
28 d’agost, a les 12 h. Inscrip-
ció prèvia a <www.moliden-
rata@ripollet.cat>.
 7è Torneig de partides 
ràpides d’escacs. Diumen-
ge, 28 d’agost, a les 17 h. Ins-
cripcions a <escacsripollet@
gmail.com> o el mateix dia 
fi ns a les 16.45 h.

Activitats 
amb inscripció 

prèvia de la 
Festa Major 2016
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‘50 anys de les riuades’ s’acomiada 
amb dues últimes visites comentades
La Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica està treballant en 
una nova exposició que s’inaugurarà durant la Festa Major, fet que 
suposarà el punt fi nal de l’exposició 50 anys de les riuades de 1962. El 
CIP Molí d’en Rata ha organitzat per al 16 de juliol les dues darreres 
visites comentades. Les visites es realitzaran a les 17 i a les 19 hores. 
Es recomana inscripció prèvia a <molidenrata@ripollet.cat> o al 
telèfon 935 946 057. 
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Nit de Bruixes. Foc i festa, en femení

Homenatge a la música 
mexicana en el marc del 5è 
aniversari de La Escalera

Les entitats veïnals celebren 
les seves festes pel bon temps

El pròxim 23 de juliol les Bruixes de 
Ripollet tornaran a celebrar la seva 
Nit de Bruixes. Serà a la rambla de 
Sant Jordi, a partir de les 20 hores. 
Com és habitual, comptarà amb 
paradetes de venda d’artesania, 
productes esotèrics i lectura de 
cartes. Els visitants podran sopar 
i beure alguna cosa a la barra que 
restarà muntada durant tota la 
festa. Enguany, com a novetat, 
les Bruixes comptaran amb la 
col·laboració d’Epidemic Dance 
Show, que acompanyaran a les 
Bruixes durant l’espectacle que 
oferiran a partir de la mitjanit.
La Nit de Bruixes també comptarà 
amb un concert, a càrrec del duo 
femení Maio de Sal, que fa versions 
de música brasilera, portuguesa i 
capverdiana. Serà abans de l’es-
pectacle. La festa fi nalitzarà cap 
a les dues de la matinada, amb 
música de punxa discos.
Les Bruixes de Ripollet, que el mes 
de març van commemorar el seu 
20è aniversari, tornaran, com és 
habitual, per Festa Major. 

Programa
20 h. Inici de la Nit de Brui-
xes, amb paradetes, sopar, 
beure i música.
22 - 23.30 h. Concert de 
Maio de Sal

00 - 00.30 h. Espectacle de Bruixes de 
Ripollet amb la col·laboració especial 
d’Epidemic Dance Show.
00.30 - 2 h. Pd’s. 

Els cantants Muna Makhlouf i Gabor Legradi actuaran el proper 16 de juliol 

Primer va ser el torn de l’AV de Maragall, el mes de maig. El passat 12 de 
juny l’AV de Can Vargas celebrava el seu 18è aniversari i el mes de juliol 
són les AV de Can Clos i Sant Andreu les que aprofi tant el bon temps 
celebren les seves festes de barri al carrer. Així, el passat diumenge, 
3 de juliol, el parc de la Xemeneia acollia un bon nombre d’activitats 
amb motiu del 37è aniversari de l’AV de Can Clos. Xocolatada, tallers, 
infl ables, jocs d’aigua i festa de l’escuma van omplir de diversió aquest 
espai durant tot el matí. A migdia es va servir una multitudinària paella 
solidària, on el plat es donava a canvi d’un aliment. La festa va comptar 
amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament.
El pròxim dissabte, 9 de juliol, serà el torn de la festa del barri de Sant 
Andreu, amb activitats a partir de les 9.30 hores i fi ns ben entrada la 
nit. El programa compta al matí amb melé de petanca, cercavila dels 
Trabucaires de Ripollet, el 6è Torneig d’escacs, una cercavila de tambors, 
tallers infantils, xocolatada, festa de l’escuma i l’espectacle de titelles El 
somni de Lorca. A la tarda hi haurà diverses actuacions i a les 23 hores 
començarà la revetlla, amb música i ball. L’Associació La Escalera continua amb la celebració del seu 5è aniversari, 

que va iniciar el mes d’abril amb un concert de cantautors. Després de 
la seva participació durant la Diada de Sant Jordi i la projecció del do-
cumental La Habana de la mafi a, amb una xerrada posterior, ara ofereix 
‘México Canta’, que organitza conjuntament amb La Tiendita Mexicana. 
Serà el pròxim dissabte, 16 de juliol, al pati del Centre Cultural i comptarà 
amb les actuacions de Muna Makhlouf, XeRoots, Rubén Billordo, Gabor, 
José Sanjuan i Baile Folklórico Son de México. La cita serà a les 20 hores. 
També es podran degustar productes típics mexicans i els més petits 
podran pintar-se la cara amb el conegut “Camufl ash” mexicà. 
La Escalera també ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ripollet en el 
concert que oferirà el cantautor Paco Ibáñez d'homenatge a Lorca i que 
tindrà lloc el dissabte de Festa Major. La celebració de l'aniversari preveu 
acabar a la tardor amb un nou concert de cantautors al Teatre Auditori.
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Entitats i escoles de dansa i música 
acomiaden el curs amb actuacions 

Grups de Puerto 
Rico i Polònia al 
Festival de Danses 
Folklòriques

La Comissió Ripolletenca d’Acti-
vitats Culturals (CRAC) celebra un 
any més el seu tradicional Festival 
de Danses Folklòriques. Enguany 
comptarà amb l’actuació del Ballet 
Folklòric Guarionex de Puerto Rico i 
amb Krakowiacy Folk Song i Dance 
Group de Polònia. Ambdues forma-
cions, amb una llarga trajectòria, 
representaran els balls i cançons 
típics dels seus respectius països, 
amb els seus característics vestits 
i complements. Serà diumenge, 
10 de juliol, a les 20 h, al Teatre Au-
ditori. El preu de l’entrada és de 2 
euros i es poden comprar al Centre 
Cultural del 6 al 8 de juliol.

Com és habitual, els mesos de juny 
i juliol, entitats i escoles de música 
i dansa organitzen actuacions i fes-
tivals de fi  de curs on els alumnes 
demostren l’aprés durant el curs.
Aquest és el cas de l’Escola de Mú-
sica de la Societat Coral el Vallès, 
que el mes de juny va tancar el seu 
primer curs ofi cial. L’entitat va or-
ganitzar del 7 al 9 de juny diverses 
actuacions i tallers en petit format 
a les aules de l’Escola de Música. El 
concert de fi  de curs va ser el dia 
18 de juny al Teatre Auditori i tot 
just el dia següent tancava el curs 
la Societat Coral El Vallès. L’Escola 
de Música, a més, va participar el 
21 de juny a la celebració del Dia 
Internacional de la Música, al jardí 
romàntic de la Casa Padró. 

CURSOS DE DANSA I BALL
Pel que fa a les entitats dedicades 
a l’ensenyament de la dansa i el 
ball, aquest mes de juny hem 

Actuació de l’Escola de Música al Teatre Auditori, el passat 18 de juny

pogut gaudir de les actuacions 
de l’Associació 3 pasos, Ripollet 
Country Line Dance, Dansa Jove 
Ripollet i Line Dance Palau Ausit. 
El passat dissabte, 2 de juliol, el 
pati del Centre Cultural acollia el 
festival de fi  de curs de l’Associació 
Cultural Ballet Flamenco Carmela. 
Diumenge, 3 de juliol, SB Dance 
acomidava el curs amb un festival 

al Teatre Auditori on els alumnes 
de la ballarina Susana Barea. 
D’altra banda, els alumnes dels 
cursos i tallers del Centre Cultural 
també han esposat les darreres 
setmanes els seus treballs. El 
passat 17 de juny els alumnes de 
taller de guitarra van oferir la 9a 
demostració, amb coneguts temes 
de pel·lícula i poemes de Lorca. 



Juliol 2016

[18]

CulturaCultura

Unes 125 persones a la festa de la 
Federació Catalana de Fotografia

Ripollet va acollir el 18 de juny la 
revetlla de la Setena Lliga Catalana 
de Fotografia. L’esdeveniment, 
organitzat per Acció Fotogràfi ca 
Ripollet, va tenir lloc a l’annex 
del pavelló Joan Creus i va servir 
perquè la Federació Catalana de 
Fotografi a fer el lliurament de pre-
mis a les millors entitats i fotògrafs 
del 2016.
L’acte es va iniciar a les sis de 
la tarda al Centre Cultural, d’on 
va sortir una cercavila que va 
comptar amb l’animació del grup 
de percussió Rhythm’n’Moyo. La 
cercavila va acabar a l’annex del 
pavelló municipal, on es van lliu-
rar els premis en el transcurs d’un 
sopar on van participar al voltant 
de 125 persones.
La revetlla va comptar amb la 
presència de l’alcalde de Ripollet, 
José María Osuna, del regidor de 
Cultura, Oriol Mor, i del president 
de la Confederació Espanyola de 
Fotografi a, Raimon Moreno.

26 INFANTS A LA PASSEJADA
Per altra banda, 26 infants d’entre 
5 i 16 anys van participar en la 
primera Passejada Fotogràfica 

Infantil que Acció Fotogràfi ca va 
organitzar el 12 de juny i que va 
comptar amb l’animació de La 
Careta Teatre. Abans d’iniciar la 
passejada, els infants van rebre 
uns consells sobre fotografia al 
Centre Cultural. Allà també va 
finalitzar el recorregut, amb un 
petit refrigeri.
Les activitats d’Acció Fotogràfi ca 
continuen aquest mes de juliol. 
De fet, el dia 1 l’entitat va oferir 

una classe magistral a la Brasseria 
Ripollet en el transcurs del seu so-
par social. La classe va anar a càrrec 
de Frederic Garrido, membre de 
la Junta de la Federació Catalana 
de Fotografia i guardonat amb 
diversos premis.
I el dia 9, Acció Fotogràfi ca ha or-
ganitzat una sortida per prendre 
imatges de la manifestació del Dia 
de l’Orgull Gai que es realitzarà a 
Barcelona. 

L’annex del pavelló Joan Creus va acollir la revetlla de la Setena Lliga Catalana

L’Associació d’Espectadors del Te-
atre del Mercat Vell tancarà la pro-
gramació de la temporada el 14 de 
juliol amb la projecció en diferit de 
diverses peces de ballet que van 
interpretar la cèlebre companyia 
Ballets Rússes. En aquesta ocasió, 
les peces aniran a càrrec del ballet 
de l’Òpera Nacional de París. Les 
peces seran L’espectacle de la rosa, 
La migdiada del faune, El sombrero 
de tres picos i Petrushka. La durada 
de les projeccions serà de dues 
hores i començarà a les nou del 
vespre al Teatre Auditori del Mer-
cat Vell. El preu de l’entrada serà de 
10 euros per als socis de l’entitat, i 
de 15 euros per als no socis.
A principis del segle passat, Ba-
llets Russes de Serge Diaghilev va 
sacsejar convencions i va obrir la 
porta a la modernitat, iniciant una 

Ballets russes des de l’Òpera de París

col·laboració entre pintors, músics 
i coreógrafs de la vanguardia. L’èlit 
artística de l’època es va reunir 
sota un programa de mà impres-
sionant: Debussy, Stravinsky, Falla, 
Picasso, Bakst… Aquest tribut a 
aquella època mostra una inespe-
rada inspiración, des del romanti-

cisme embriagador de L’espectre 
de la rosa, l’erotisme desenfrenat 
de La migdiada del Faune, de les 
tràgiques festes de Petrushka i el 
subtil sabor espanyol d’El som-
brero de tres picos. Quatre obres 
essencials amb una coreografia 
original insuperable.

Les Nits de Música de l’Associ-
ació d’Espectadors van posar 
el punt fi nal a la temporada 
amb la quarta revetlla d’estiu, 
el 7 de juliol al jardí romàntic 
de la Casa Padró. L’acte va 
comptar amb l’actuació de 
les violinistes Ana Fernández 
i Helena Muñoz, les quals van 
interpretar peces clàssiques 
però també de jazz, pop i del 
món del cinema. A més, l’1 de 
juliol Ángel Esteve va dirigir 
una sessió de les Nits de Mú-
sica dedicades a la sarsuela.

Quarta vetllada 
d’estiu

La Careta presenta 
‘El sueño de Dulcie’

Trobada de cases 
aragoneses

El cap de setmana del 4 i 5 de juny, 
el Centro Aragonés de Ripollet va 
participar en una trobada de cases 
i centres aragonesos que va tenir 
lloc a Benabarre (Osca). Hi van 
participar més de 1.800 persones 
que van realitzar diverses activitats 
folklòriques i es va descobrir una 
placa commemorativa.

El sueño de Dulcie és el títol de 
l’obra que La Careta Teatre es-
trenarà el 16 de juliol al Teatre 
Auditori del Teatre del Mercat 
Vell. Serà a partir de les vuit del 
vespre. Abans, el Taller del Bufón 
posarà en escena una altra peça, 
Los bufones del rey Lear. D’aquesta 
manera, La Careta Teatre tancarà 
la temporada després que el mes 
passat tots els grups del seus 
cursos presentessin les obres que 
havien preparat.
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Juliol 2016 Joventut

Més de 700 infants participen en els 
esplais d’estiu de la Gresca i l’Estel
El 27 de juny, més de 700 infants 
i joves van començar el casal 
d’estiu que cada any organitzen 
el Centre d’Esplai l’Estel i el Cen-
tre d’Esplai la Gresca. Els casals 
s’allargaran fi ns al 29 de juliol.

Els casals d’estiu es realitzen amb 
el suport de les AMPA de les 
escoles públiques de Ripollet, 
les direccions de les escoles i els 
departaments de Serveis Socials, 
Educació i Joventut de l’Ajunta-
ment de Ripollet.
A l’edició d’enguany, les escoles 
que han acollit els casals han estat 
l’escola Anselm Clavé, amb el Cen-
tre d’Esplai l’Estel, i les escoles Els 
Pinetons, Escursell i Tatché, amb 
el Centre d’Esplai la Gresca. Els 
casals d’estiu fa un especial esforç 
en l’educació en valors, tenint el 
seu centre d’interès en la diversitat 
cultural en el cas de la Gresca i en 
la integració, en el cas de l’Estel.

El desenvolupament del casal 
implica la realització d’activitats 
culturals, de descoberta de l’espai 
que ens envolta, jocs, excursions, 
activitats a la piscina i moltes 
activitats adreçades als infants i 
joves que en formen part. També 

tots dos esplais realitzen colònies 
per als infants i joves que vulguin 
participar. A banda del casal, els 
esplais ofereixen a les famílies un 
servei de canguratge de 8 a 9 del 
matí, a més de serveis de menja-
dor i activitats a les tardes.

Mig centenar de joves 
als cursos del Kftí

Premis del Festival 
de Curtmetratges

El 9 de juliol es lliuraran al Centre 
Cultural els premis del Festival de 
Curtmetratges que es va desenvo-
lupar el 25 de juny i el 2 de juliol a la 
rambla de Sant Jordi i on van parti-
cipar una vintena d’obres. També es 
donaran els guardons del Certamen 
de Curts Express i el Made in Ripo.

Una quarantena de joves d’entre 
12 i 17 anys van acabar el 22 de 
juny els cursos del Kftí del Casal 
de Joves. A més, l’espai destinat a 
majors de 18 anys ha dut a terme 
un total de 17 activitats durant 
tot el curs.
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Esports

El CF Ripollet torna a ser equip 
de Primera Catalana. Després 
de superar el CF Palafolls en el 
‘play off ’ d’ascens, els vermells 
recuperen, per la porta gran, la 
categoria que van perdre ara 
fa quatre temporades. Va ser 
una eliminatòria èpica amb 
remuntada inclosa.

Un CF Ripollet de Primera!
Els vermells s’imposen al CF Palafolls en el ‘play off ’ d’ascens amb remuntada inclosa 

El ‘play off ’ no va començar gens 
bé per als ripolletencs. En el partit 
d’anada, disputat el 4 de juny a Pa-
lafolls, els vermells van perdre per 
la mínima i amb un gol encaixat a 
les acaballes de l’encontre. Tot i la 
derrota, el club va agrair a tots els 
afi cionats ripolletencs que es van 
desplaçar al municipi del Mares-
me, inclosos els Diables de Ripo-
llet, els quals van animar l’equip 
amb els seus tabals durant els 90 
minuts. Un equip que des del fi nal 
del partit es va conjurar per a la 
tornada. Tocava remuntada.
Per aquest motiu, el Municipal de 
Ripollet va viure l’11 de juny un 
ambient de festa, cues llargues per 
entrar a l’estadi i molta expectació 
per saber si el Ripollet seria capaç 
de capgirar l’eliminatòria. I entre 
l’afi ció, per descomptat, els Dia-
bles de Ripollet, com també bona 
part dels regidors de l’Ajuntament, 
però també de moltíssims segui-

dors del Palafolls.
Els ripolletencs van dominar els 
90 minuts del partit, tot i la pres-
sió de l’equip maresmenc. A la 
primera part va haver-hi unes 
quantes oportunitats de gol per 
ambdós equips però cap dels dos 
conjunts va aconseguir estrenar el 
marcador. Fins i tot hi va haver un 
gol anul·lat als vermells. Tot i això, 
a la mitja part es va arribar amb el 
marcador inicial.
La segona part va començar 
amb un Ripollet dominant. Fruit 
d’aquest domini va arribar el pri-
mer gol local, obra de Chema. Era 

un gol que igualava l’eliminatòria i, 
tot i les contínues ocasions dels ri-
polletencs, amb aquest marcador 
es va arribar al fi nal. Era el torn de 
la pròrroga.
Va ser en el temps afegit que el 
Ripollet va certifi car l’ascens. Pri-
mer amb un gol Hèctor a la sortida 
d’un córner i, pocs minuts més 
tard, Lombardo sentenciava amb 
un xut de falta directa que deixava 
molt tocats els maresmencs. La 
cirereta al marcador la va posar 
Chema, amb el seu segon gol i 
el quart del seu equip. El retorn a 
Primera Catalana era una realitat. 

Les instal·lacions del Poliesportiu 
Municipal van acollir l’11 de juny 
una nova festa de cloenda de l’es-
port extraescolar. Els infants que 
hi van participar van gaudir durant 
tot el matí de jocs infl ables, jocs 
de pista, activitats a les piscines 
i un esmorzar popular. L’ocasió 
va servir també per continuar 
promocionant la campanya dels 
cordons solidaris (a les xarxes 
socials amb l’etiqueta #EsportRi-
poStopHomofobia), repartint els 
cordons multicolors del col·lectiu 
LGTBI entre els escolars.
Durant el curs 2015-2016, més 
de 1.200 alumnes han practicat 
esports com futbol sala, patinat-

El Poliesportiu acull un any més la 
festa de l’esport extraescolar

ge, tennis, tennis taula, natació, 
atletisme i bàsquet. Les activitats 
han comptat amb la col·laboració 
d’un centenar de monitors i 5 en-
titats, coordinats per l’equip tècnic 
del Patronat Municipal d’Esports 

(PAME).
Per altra banda, les piscines del 
Poliesportiu obriran tots els dies 
de juliol i agost des de dos quarts 
d’onze del matí fi ns a les vuit del 
vespre.

Lucila Pascua 
anirà als seus 
tercers Jocs Olímpics

Més de 200 jugadors, 
en el Campionat 
Català de tennis taula

Uns 200 jugadors de 40 equips 
de tot Catalunya van participar 
en el Campionat Català de Tennis 
Taula que es va disputar al pavelló 
Joan Creus el 4 i 5 de juny. El Club 
Tennis Taula Ripollet es va endur 
10 medalles: vuit de bronze i dues 
de plata. Per equips, l’aleví masculí 
ripolletenc va ser tercer. L’aleví feme-
ní va acabar en cinquena posició. El 
Juvenil masculí quedava subcampió 
i les fèmines, terceres.

La ripolletenca Lucila Pascua ha 
aconseguit el seu tercer bitllet per 
a uns Jocs Olímpics amb la selec-
ció espanyola de bàsquet. Pascua 
va assolir la plaça en el preolímpic 
de Nantes celebrat del 17 al 19 de 
juny. Pascua ja havia participat en 
els Jocs d’Atenes del 2004 i en els 
de Pequín del 2008.

250 esportistes al 
final de temporada 
del CB Sant Gabriel

Gairebé 250 esportistes de les ca-
tegories d’escola fi ns a cadet van 
participar en el tradicional torneig 
de fi nal de temporada del Club 
Bàsquet Sant Gabriel, celebrat 
el 4 de juny. Els esportistes per-
tanyien als 15 equips de l’entitat 
ripolletenca.
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La UBR reinventa la Festa 
del comerç al carrer 

13 de juliol, Viu el Mercat Setmanal
Breus

Sota la proposta ‘Viu el Mercat Setmanal!’, 
els paradistes del mercadal dels dimecres 
han organitzat un conjunt d’activitats que 
ens permetrà gaudir de la seva oferta du-
rant tot el dia. L’Associació de Paradistes de 
Ripollet realitzarà al matí el mercat habitual 
dels dimecres, que comptarà amb activitats 
infantils. La jornada continuarà a la tarda, 
amb les parades muntades, a excepció de 
les de fruita que només hi seran al matí. A 
les 18.30 h hi haurà festa de l’escuma i a les 
19.45 h se sortejarà entre tots els compradors 
un iPhone 6. El guanyador, però, haurà d’estar present durant el sorteig. 

El Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Occidental i la 
Unió de Botiguers de Ripollet (UBR) van signar el passat 7 de juny un 
acord per continuar fomentant i promovent l’ús del català. L’objectiu 
d’aquesta fi rma és donar un nou impuls a la campanya d’establiments 
col·laboradors amb el programa Voluntariat per la Llengua (VxL). Així, la 
UBR està informant els seus socis perquè s’hi adhereixin. L’acord preveu 
que les parelles lingüístiques i els alumnes dels cursos del CNL puguin 
anar als establiments adherits i comunicar-se en català per tal de practicar 
la llengua, essent atesos pels botiguers en català. En cap cas, s’obliga els 
comerciants a parlar en català amb tothom. Actualment, a Ripollet hi ha 
25 comerços i 6 parades del Mercat Municipal adherits.

Els botiguers promouen l’ús del català

La tarda vespre del diumenge, 
10 de juliol, els botiguers locals 
tornaran a sortir al carrer, amb 
una fira de comerços de tot 
tipus. La Festa del comerç al 
carrer, fi ns ara coneguda com a 
Ripostock, està novament orga-
nitzada per la Unió de Botiguers 
de Ripollet amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, i en aquesta 
ocasió s’ubicarà a la rambla de 
Sant Jordi, entre els carrers de 
Paul Casals i la plaça Font. Els 
visitants trobaran parades de 
totes les activitats comercials 
i professionals de la vila, que 
oferiran rebaixes, liquidacions, 
descomptes i ofertes.
Entre les 18 i les 23 hores, amb la fresca de la tarda i després d’haver 
gaudit segurament d’un dia de platja, els visitants, a més de comprar, 
podran prendre alguna cosa i endolcir-se la tarda.
Una jornada pensada per fer gaudir del “centre comercial obert de Ri-
pollet: el comerç de proximitat”.
Pel que fa als més menuts, dels quals la UBR mai s’oblida, aquests podran 
gaudir de tallers de maquillatge, amb la col·laboració de La Careta Teatre, 
un ‘photocall’ per a fer-se les fotos més divertides i llits elàstics gratuïts 
per als compradors de la fi ra.
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Comunicació

El programa Infosport de Ri-
pollet Ràdio va guardonar als 
millors 32 esportistes de la 
tempordaa, d’una vintena d’en-
titats, en un acte celebrat al 
Centre Cultural, el 27 de juny. 
Aquesta desena edició va comp-
tar amb la presència de l’alcalde 
de Ripollet, José María Osuna i 
els regidors d’Esports, Ramiro 
Moldes i de Comunicació, David 
Fontanals.

GUANYADORS DE LA 10a EDICIÓ

PETANCA. Esteban Amaro. Millor 
jugador. Club Petanca La Unión

PATINATGE. Llorenç Álvarez. Millor 
patinador. C. P. Artístic Ripollet

HOQUEI PATINS. Jordi Mestre. 
Millor jugador-entrenador. C. H. 
Ripollet

TENNIS TAULA
Joan Massip. Millor jugador 1r 
equip. C. T. Taula Ripollet

Roger Miró. Millor jugador del se-
gon equip. C. Tennis Taula Ripollet

Aina Mogas. Millor jugadora. Au-
toescola Tatchepol CTT Ripollet
BÀSQUET
Albert Ortega. Millor jugador 
del primer equip. Club Bàsquet 
Ripollet

Lliurats els desens premis Infosport als 
millors 32 esportistes de la temporada

Jordi Gama. Millor jugador del se-
gon equip. Club Bàsquet Ripollet

Meryam Lara. Millor jugadora del 
femení. Club Bàsquet Ripollet

Irtiza Mahsooz. Millor jugador.
Club Bàsquet Gassó Ripollet

FUTBOL
Juan Carlos Torres. Millor entrena-
dor. Club de Futbol Ripollet

Sergio Vázquez. Millor jugador
Peña Deportiva Pajaril

Iván Serrano. Millor jugador.
Escuela de Futbol Base Ripollet
Nereida Samariego. Millor jugador.
Escuela Futbol Base Ripollet

Ángel Vera. Millor jugador.
Can Mas Ripollet

FUTBOL SALA
Toni Moreno. Millor jugador.
Futbol Sala Ripollet

Javier Loreno. Millor jugador.
Futbol Sala Ripollet B

Nerea Oruj. Millor jugadora.
Futbol Sala Ripollet Femení

HANDBOL
Adrià Jordana i Arnau Sintest. 
Millors jugadors. Club Handbol 
Ripollet

ESCACS. Gerard Vilasaró. Millor 
jugador. Club d’Escacs Ripollet

TENNIS
Víctor García. Millor jugador.
Club Tenis Ripollet
Fernando Moya. Millor jugador 
veterà. Club Tenis Ripollet

BOXA
Remedios Aragón. Millor esportis-
ta. Club de Boxa Ripollet

Zacarías Meghaoia. Millor bo-
xejador promesa. Club de Boxa 
Ripollet

Rodolfo Fernández i Diego Ariza. 
Millors boxejadors promesa. Club 
de Boxa Zona de Combate

KARATE. César Rufo. Millor entre-
nador. Gimnàs Gali

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA.
Rubén López. Millor esportista. 
Gimnàs Bunkay

ATLETISME
Oriol Monclús. Millor atleta mas-
culí. Ripollet Unió Atlètica

Laura Torres. Millor atleta femeni-
na. Ripollet Unió Atlètica

CICLISME. Pere Calpena. Menció 
especial. Club Ciclista Ripollet

Infosport s’emet els dilluns a les 
19 h i es pot descarregar a la web 
<ripolletradio.cat>





I després hi ha normes on crec que 
hauríem de ser més durs. Per exemple, 
ara està de moda que els joves es posin 
calçotets de marca sota el banyador i 
jo això ho veig antihigiènic. O els pares 
que no es volen treure les ulleres de 

sol, però si li cauen i es trenquen els 
vidres, hem de treure a tothom de 
l’aigua i buidar la piscina. Això és un 
cost molt elevat. També ens trobem 
molt el tema dels fl otadors. Insistim 
que és millor portar maniguets de 
suro i no infl ables, o que els fl otadors 
rodons siguin amb calceta i només 
per a bebès. La funció del socorrista és 
vigilar i prevenir accidents i a vegades 
hem d’estar perdent el temps en altres 
coses com discutir les normes.

En general, com són els banyistes que 
venen a les nostres piscines?
JP. Els banyistes s’han acostumat a 
la política que tenim aquí. Els caps 
de setmana, especialment, ve molta 
gent de fora, perquè és molt barat i la 
instal·lació està molt bé. I crec que hem 
acostumat a la gent, tot i que costa.
J. És un ensenyament de molts anys. 
Nosaltres quan vam començar aquí 
a treballar a la piscina descoberta 
estàvem amenaçats constantment. Ara 
l’avantatge és que a molts els coneixem 
i molts pares que venen amb els seus 
fi lls han passat per les nostres mans.

Us sentiu més respectats?
J. Sí. Però també perquè coneixem a 
molta gent i molts ja ens coneixen a 

Juanpe i Jose fa més de 25 anys que treballen al PAME, en tasques sempre relaciones amb les 
activitats aquàtiques. Tècnics, socorristes, entrenadors de natació i des de fa 10 anys coordinadors. 
Amb ells han après a nedar diverses generacions de ripolletencs. A l’estiu, el seu paper fonamental 
l’exerceixen a la piscina descoberta. Són els socorristes, una fi gura indispensable a les piscines 
durant l’estiu i cada vegada més reconeguda i respectada entre els banyistes.

Juanpe Bonache i Jose Santos
Socorristes i coordinadors de les activitats 
aquàtiques del PAME

Quina és la vostra tasca al PAME?
JP. La nostra funció és que funcionin 
totes les activitats aquàtiques del 
Poliesportiu i també coordinem els 
socorristes.

Quants sou actualment?
J. Amb nosaltres som 11, més un de 
cap de setmana i ara a l’estiu s’han 
contractat 6 socorristes més.

Com és la feina d’un socorrista?
JP. És molt dura. La gent els veu 
asseguts però estan vigilant. Nosaltres 
hem treballat molts anys de socorrista 
a l’estiu i, tot i que per a molts és una 
feina temporal per a pagar-se els 
estudis, és una feina molt dura, per la 
responsabilitat que comporta. Gràcies 
a Déu, mai hi ha hagut un problema 
greu o una persona que s’hagi ofegat 
i això vol dir que es treballa bé. Hi ha 
moments que hi ha molta gent i és 
cansat.

Quins són els elements d’alerta?
JP. El perill, més que a la piscina gran, 
està a la petita. La gran s’utilitza menys 
i, a més, el gerent va fer una cosa molt 
bona que va ser elevar una part de la 
piscina de 50 m, reduint la profunditat 
i fent-la més segura perquè els pares 
puguin estar amb els seus fi lls. Hi ha 
hores, especialment al matí, que venen 
tots els esplais, la piscina petita està a 
tope i has d’estar molt alerta. Cada any 
hem d’intervenir a la piscina petita, tant 
al matí com a la tarda, per treure nens. 
J. Nosaltres tenim l’avantatge que 
molts dels nens que hi ha aquí ja els 
coneixem i sabem quins són els que 
més hem de vigilar. Si veiem a la piscina 
de 20 m algun nen que no arriba i li 
costa, l’enviem a la petita. Hem d’estar 
molt atents.

És una feina de molta responsabilitat 
que moltes vegades fa gent jove. Com 
ho porten ells?
J. Com molts repeteixen ja ho tenen 

més per la mà. Nosaltres tant als 
socorristes com als monitors dels 
esplais els expliquem sempre que ells 
tenen molta responsabilitat perquè si 
hi ha algun accident són els primers 
que han de respondre.

Quina formació requereix?
J. Han de tenir una titulació oficial, 
abans era de la Federació Catalana o 
Espanyola de Salvament i Socorrisme 
i la Creu Roja, però ara ha canviat la 
normativa i has de tenir un mòdul 
d’esport i socorrista.
JP. Abans podies tenir el títol en tres 
mesos i ara són dos anys. Està bé, 
perquè en teoria surten més formats, 
però a la pràctica ha perjudicat molts 
joves que estan estudiant i durant l’any 
no es poden treure el títol. Ara costa 
més trobar socorristes. A més, nosaltres 
exigim que tinguin el DEA també, per 
saber utilitzar el desfi bril·lador. 

Una gran responsabilitat, però que ha 
de ser compartida.
JP. Sí. Per a mi la piscina és un dels 
espais lúdics més macos que hi ha on 
pot gaudir tota la família i a més les 
nostres instal·lacions estan molt bé. Així 
que no pots anar amb la normativa tot 
el dia, però hi ha unes normes bàsiques 
que la gent ha de respectar. A vegades 
es parla dels joves o els gitanos, però 
no. Pots estar a la piscina petita i veure 
nens petits sols. Alguna vegada els 
hem hagut de treure i no trobem 
els pares. Hi ha pares que deleguen 
la responsabilitat en els socorristes. 

nosaltres. Entre el 90 i el 95% de la gent 
es comporta i respecta.
JP. I hem de ser fl exibles, la gent ve aquí 
a passar-ho bé i no pots estar tot el dia 
amb el xiulet.

Molts dels banyistes han passat pels 
vostres cursets. Quin és el nivell de 
natació actual?
J. El nivell de natació dels nens és més 
baix que fa uns anys, però és cert que 
abans hi havia menys oferta d’activitats 
extraescolars.
JP. Hi ha més nens i gent gran que 
sap nedar, però el nivell és més baix. 
Nosaltres reivindiquem que totes 
les escoles a l’hora d’educació física 
haurien de venir a la piscina una 
hora a la setmana obligatòriament. 
Som una cultura mediterrània i tots 
els nens haurien de saber nedar. Ara 
comencen a venir, fi ns i tot algun centre 
de secundària.

L’aforament de la piscina és d’unes 
1.200 persones. Quants socorristes 
hi ha?
JP. Hem de pensar que no tothom 
està a l’aigua, perquè seria impossible 
i hem de dir que la nostra és una de 
les piscines on més socorristes tenim 
contractats.
J. Nosaltres ens guiem perquè des 
de fa anys anem comprovant quants 
banyistes hi ha a l’aigua cada certes 
hores i sobre aquests números fem els 
quadrants dels serveis. Així, quan s’obre 
pot haver-hi 2 socorristes i en hores de 
màxima afl uència poden haver-hi 6.
JP. El que sí que ens faria falta a vegades 
és més vigilància per part dels cossos 
de seguretat del poble. Igual que els 
dimecres, per exemple, amb el mercat 
setmanal, saben que han de vigilar 
més, aquí a l’estiu haurien de fer el 
mateix, el que passa és que moltes 
vegades no tenen mitjans.

“Ser socorrista és 
una feina molt dura, 
per la responsabilitat 

que comporta”

“Hem de ser fl exi-
bles, la gent ve aquí 
a passar-ho bé i no 
pots estar tot el dia 

amb el xiulet”

Reme Herrera
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