
Agost - Setembre 2016
Número 217

Ajuntament de Ripollet - Edita: Regidoria de Comunicació - El Butlletí de Ripollet - www.ripollet.cat - Ripollet Ràdio 91.3 FM

Pisos amb lloguer social. 
L’Ajuntament treballa 
perquè els bancs donin 
sortida a 336 pisos buits. 
n pàg. 15

Especial Festa Major 2016
n pàg. 3-12

Retrospectiva sobre Solà
Serà la nova exposició de capçalera del CIP n pàg. 19



Agost - Setembre 2016

[2]

Telèfons d’interès

Aigua (avaries)
900 304 070

Ajuntament-OAC
93 504 60 00

Ambulàncies 
112

Biblioteca
93 586 42 30

Bombers 
112

CAP I 
93 594 64 20

CAP II
93 594 21 11

CAP La Farigola
93 691 95 89

CAP Pinetons 
93 594 65 37

Casa Natura
670 29 12 77

Centre Cultural 
93 504 60 25

Centre de Dia
93 692 93 21

CUAP (24 h.)
93 594 22 16

Defensor del ciutadà 
93 504 60 28

Deixalleria
93 586 32 03

Emergències
112

Gas 
900 750 750

Jutjat de Pau
93 691 83 04

Llum 
800 760 706

Mossos d’Esquadra 
112

Neteja i recollida
900 502 273

Oficina de Català
93 586 45 73

Oficina de Treball (OTG)
93 586 34 10

Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació
93 472 91 73

Patronat 
d’Esports
93 692 97 52

Patronat
d’Ocupació
93 580 76 42

Policia Local 
092, des de fix
93 504 60 06, des del mòbil

Policia Nacional
93 691 12 55

Ràdio Taxi Vallès
93 580 27 27 

Regidoria de 
Comunicació
93 594 20 48 (Redacció)
93 594 21 64 (Ràdio)

Serveis Funeraris Truyols
902 488 500

Edita: Ajuntament de Ripollet - Regidoria de Comunicació • NIF: P-0817900-D • Adreça: Rbla. Sant Jordi, 6, 1er 08291 Ripollet (Barcelona)
Telèfons: redacció 93 594 20 48 - participació Ripollet Ràdio (91.3 FM) 93 594 21 64 • Correu electrònic: pmcom@ripollet.cat
Direcció: Toni Miralles • Redacció: Remei Herrera. Intus: Ernest Prunera, Jordi Sugrañes • Publicitat: Dpt Comercial (Trinitat Gutiérrez) 654 368 974
trinitat@gpl.cat • Fotografies: BR i altres • Impressió: Impressions Intercomarcals, SA • Distribució: Distpublic
Exemplars: 17.000 bustiats i 5.000 agendes • Dipòsit legal: B-3319-02



Agost - Setembre 2016

[3]

FM’16

Una Festa Major
amb nous aires

Del 26 al 29 d’agost, Ripollet 
tornarà a viure la màxima 
representació de la festa 
popular. La Festa Major del 
2016 no només està repleta 
d’actes programats en la 
seva majoria per les entitats 
locals, sinó que ha estat 
renovada profundament. 
Per començar, el pregó s’ha 

traslladat al primer dia de la Festa i donarà el tret de sortida oficial a les 
activitats. A més, canvia d’emplaçament i tindrà com a escenari el balcó 
de Ripollet Ràdio. El mateix dia començarà el Mercat de la Vinya, una 
altra de les novetats d’enguany. Es tracta de la transformació del Mercat 
Medieval, una mutació que pretén posar en valor el passat agrícola del 
municipi. Les principals activitats, però, es concentraran com sempre el 
cap de setmana. Dissabte, per exemple, podrem trobar el Correaigües, 
un circuit pels carrers més cèntrics del municipi on els participants aca-
baran xops de dalt a baix. I, com també és habitual, aquest dia tindrà 
lloc el concert principal de la Festa Major. Aquest any, fugint d’artistes 
mediàtics, a Ripollet actuarà el veterà cantautor valencià Paco Ibáñez 
en el que també serà l’acte central de l’Any Lorca. El concert també 
tindrà un nou emplaçament: el parc del Riu Ripoll. Diumenge trobarem 
activitats més tradicionals, com el festival hindú del ‘holi’, la Mostra de 
Bestiari o la Plantada de Gegants, la qual servirà per celebrar els 25 anys 
dels gegantons Gonçal i Teresa. Però també hi haurà activitats esporti-
ves, com la Cursa Popular. Dilluns, darrer dia de la Festa Major, hi haurà 
majoritàriament activitats per als més petits, però també d’altres com 
una visita al cementiri municipal o el Ball del Confeti, el qual tancarà la 
programació com ha fet sempre. Bona Festa Major!

Benvinguts
Festa!a la

Amb puntualitat, com cada any, arriba la Festa major i Ripollet es trastoca.

Quatre dies on infants, joves, adults, gent gran... tots plegats ens dediquem 
intensament a participar en totes les activitats i a ocupar els carrers i les pla-
ces. Una Festa que es viu a l’exterior amb activitats gratuïtes i per a tothom, 

rememorant l’esperit de poble que conserva la nostra vila especialment durant 
aquests dies.

Gran part de l’èxit de la nostra Festa Major es deu al compromís i responsabilitat de 
les entitats que treballen tot l’any per compondre-la peça a peça. Gràcies a tothom. 

Gràcies també al personal de l’Ajuntament. I gràcies per la paciència als veïns i veïnes als 
quals alterem el descans amb aquest programa d’actes intens i concorregut.

Durant tot un any hem treballat tots i totes per crear nous espais i fer una Festa Major innovadora i per a tothom. Hem passat bons 
i mals moments. Hem imaginat i construït. Hem rigut i discutit, però sempre, ens ha mogut tirar endavant el simple fet de veure els 
nostres veïns i veïnes il·lusionats vivint la Festa i fent-se seu Ripollet, el nostre poble.

Us convidem a sortir al carrer i a gaudir de la Festa Major de manera entregada i responsable. Com diu Vicent Andrés Estellés “No 
et limitis a contemplar aquestes hores que ara vénen. Baixa al carrer i participa. Participa en el ball, la festa, dóna les mans al teu 
germà. No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu”.

Comissió de Festa Major 

Festa
Major Connecta’t

Festaa la

Major!

Ripollet Ràdio realitzarà una programació
cara al públic, de dissabte a dilluns, des de

l’estudi mòbil situat a la pl. Molí.

Bus Pollet: servei d’autobús gratuït
Sortides cada 30 min. des de les següents parades:

C.València-Rbla. Sant Jordi / C. Sarrià de Ter-Rastro Reto / Rbla. Sant Andreu-C. Pau Casals / Rbla. 
Sant Andreu-C. Federico García Lorca / Av. Maria Torras-Rbla. Pinetons / Av. Maria Torras-Escola 
Ginesta / C. Sant Josep-C. Pizarro / C. Molí d’en Rata-Les Moreres / C. Balmes-Lidl / C. Verge de 
Montserrat-C. Ntra. Sra. del Pilar / C.Verge de Montserrat-C.Ntra. Sra. dels Àngels / C. Verge de 
Montserrat-C. Tiana / C. Sta. Rosa-Parc / Ctra. N150, núm. 143-CAP / C. Concòrdia, 12 / Cruïlla 

Maranges / C. Balmes-Trilla / C. Sant Jaume-Citroën / C. Sant Jaume-Escola El Martinet

Divendres i dissabte, de 18.30 a 23.30 h i diumenge, de 18.30 a 22.30 h. Hi col·labora: Autocars Font.

Punt de trobada i informació
Dissabte, diumenge i dilluns, de 10 a 14 h i de 18 a 21 h, a la pl. Molí. Vine i 

omple l’enquesta de la Festa Major!

Viu la Festa Major

i comparteix-la

a les xarxes socials!

#FMripollet16
    Festa Major Ripollet

    culturaripollet

    festamajor.ripollet.cat
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El nou Mercat de la  Viny a viatjarà 
al passat vinícola de Ripollet

Plaça Clos i carrer dels Afores

El tradicional mercat medieval és substituït per un nou mercat que recorda la història de les vinyes i del vi a 
Ripollet. El Mercat de la Vinya estarà disposat al carrer dels Afores des de divendres a la tarda fins al diumenge.   

Ripollet té un important passat 
com a vila vinícola i, durant molts 
anys, les vinyes es trobaven habi-
tualment als voltants del poble. 
Per recordar-ho i donar-ho a 
conèixer, la Comissió de la Festa 
Major ha decidit transformar el 
tradicional Mercat medieval que 
se celebrava a la plaça del Molí. A 
partir d’aquest any, se celebrarà 
el Mercat de la Vinya, format per 
paradetes d’alimentació i artesa-
nia dedicades a la pagesia i a la 
temàtica del vi i les vinyes. També 
ha canviat el seu emplaçament. El 
mercat estarà a la plaça Clos i al 
carrer dels Afores, des de diven-
dres a la tarda fins al diumenge.
El Mercat de la Vinya acollirà les 
tradicionals parades d’aliments 
fets artesanalment, com ara el 

forner, les tendes d’embotits, de 
formatges, entre altres. A més, 
també hi haurà paradetes amb 
artesania. En aquesta ocasió, la 
decoració i les vestimentes dels 

paradistes estaran dedicades a la 
pagesia i al món agrícola. 
El Mercat acollirà també diver-
ses activitats i tallers, totes elles 
centrades en la temàtica del vi i 

les vinyes. Hi haurà un taller de 
trepitjada de raïm (dissabte 27, 18 
h), l’espectacle Els contes de l’home 
del sac (dissabte 27, 19.30 h, pl. 
Clos) i jocs de cucanya per als més 
menuts (diumenge 28, 19.30 h, pl. 
Clos). Dissabte, a les 21.30 hores, 
la plaça Clos acollirà l’espectacle 
Cuplets: recordant l’antic Casino. 
Es tracta d’un recull de cuplets i 
cançons de caràcter humorístic, 
tal com en el seu moment cantava 
l’artista Mary Santpere.
Durant tot el cap de setmana se 
celebrarà la Cercavila de la vinya, 
un espectacle itinerant organitzat 
per la companyia Xarop de Canya 
amb música en directe. El riure 
i la diversió estan assegurats. La 
Cercavila es realitzarà dissabte i 
diumenge (11.30, 13.30 i 18 h). 

Teatre al carrer amb El                 serà 
un homenatge als 
mestres jubilats 

Torna-la a tocar, Sam

La Comissió de la Festa Major ha 
decidit realitzar alguns canvis en 
el pregó d’aquest any. A Ripollet, 
aquest sempre s’havia celebrat 
dissabte, a la plaça de Pere Quart. 
En aquesta edició, però, la tradició 
s’ha transformat. El pregó de la 
Festa Major de 2016 tindrà lloc 
divendres, 26 d’agost. D’aquesta 
manera, el pregó es convertirà 
realment en el tret de sortida de 
la gran festa de la vila. També 
s’ha modificat l’espai escollit per 
al pregó, ja que passarà a ser el 
balcó de Ripollet Ràdio. Per últim, 
habitualment el pregó anava a 
càrrec d’un personatge mediàtic. 
La Comissió, però, ha volgut do-
nar més protagonisme als veïns 
i veïnes de Ripollet. Així doncs, 
enguany, el pregó anirà a càrrec 
de representants del col·lectiu de 
mestres i professors jubilats de la 
vila, convertint l’acte en un ho-
menatge a aquests professionals. 

Balcó de Ripollet Ràdio. 19.30 h

Amics del Teatre aprofitarà la Festa Major per presentar una nova 
estrena. Es tracta de l’obra Torna-la a tocar, Sam, un text original 
de Woody Allen que després va ser adaptat a la pantalla gran sota 
el títol de Sueños de un seductor. Els membres d’Amics del Teatre, 
sota la direcció de Laia Vilardell, han ambientat l’obra en els anys 
80. El text és el mateix que va escriure Allen en el seu moment, tot 
i que l’original està situat a finals dels 60. Es tracta d’una comèdia 
que explica les vivències d’un cinèfil que pateix una extranya al-
lucinació en la qual Humphrey Bogart li dóna consells per seduir 
les dones. Les representacions seran divendres 26 (22 h), diumen-
ge 28 (23 h), dissabte 3 de setembre (22 h) i diumenge 4 (19 h).    

Tan bon punt acabi el pregó de Festa Major, Artristras Teatre iniciarà 
el seu espectacle itinerant Tria i remena al Mercat Vell. Està basat en un 
altre espectacle de la companyia anomenada Medusa. En l’original, la 
música en directe, la dansa i uns grans titelles submergeixen el públic 
en un viatge per sota el mar. La companyia ha adaptat aquest espectacle 
a Ripollet, però no ha volgut revelar quines sorpreses esperen als assis-
tents. L’espectacle sortirà del pati del Centre Cultural pels volts de les 20 
h, coincidint amb el final del pregó. Des d’allà es dirigirà a la rambla de 
Sant Jordi, al carrer de l’Estrella i acabarà a la plaça de l’11 de setembre.   

Centre Parroquial. 22 h Preu: 10 euros

Sortida des del pati del Centre Cultural. 20 h

Vinya

Artristras pregó
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Altres activitats

17.30 h. Re-
corregut des 
del Mercat 
fins al parc de 
Gassó Vargas, 
organitzat 
pel Local.

20.45 h. Diables de Ripollet i de Sant 
Cugat. Recorregut des de la plaça 11 
de setembre fins a les pistes de l’ESBAR.

Correfoc infantil

Acrobàcies i ball

19 h. Circuit d’acrobàcies i marató de 
ball. A la Plaça de Joan Abad. 

Jocs en família
18 h. A la plaça 
de Pere Quart. 
Acte organitzat 
per la Platafor-
ma d’AMPA de 
Ripollet.

Correbars

El nou escenari del parc del riu Ripoll s’estre-
narà enguany amb el Festival flamenc que, per 
primera vegada, surt del Teatre Auditori i serà 
gratuït. L’espectacle comptarà amb diverses 
actuacions que abastaran diversos estils de 
cant i ball flamenc. El públic gaudirà de sevi-
llanes, copla, cante jondo i rumba. Pujaran a 
l’escenari Merche Loy i Ramoni (cante), David 
Coronel (jondo), Sergio España (guitarra), el 
grup de ball del Cuadro Andaluz, el ballet de 
Javier Jurado, Lucero de Lora i Son de Alba. 

El Festival            
surt del Teatre
Parc del riu Ripoll. 22.30 h

El Centre Cultural estrenarà divendres 26 
d’agost dues exposicions, que es podran vi-
sitar fins al 23 de setembre. A les 18.30 h, es 
presenta a la Sala d’Art la mostra Pintant la 
foscor del fotògraf Juanjo Carrasco. L’artista 
juga amb la llum i la foscor per crear imat-
ges impactants i hipnòtiques. En un entorn 
a fosques, Carrasco crea formes vives amb 
un pinzell de foc. A les 19 h, la Sala 1 d’ex-
posicions acull la inauguració de Festimage 
Ripollet 2009-2015, organitzada per Acció 
Fotogràfica Ripollet. Es tracta d’un recull 
de les fotografies que han guanyat o han 
estat premiades en les maratons que, any 
rere any, organitza l’entitat durant la Festa 
Major de Ripollet.

S’estrenen 
dues mostres 
fotogràfiques

                     caps de cartell
Parc dels Pinetons. 22 h

Centre Cultural. 
Inauguracions: 18.30 h i 19 h

El Ripollet Rock Festival arriba a la seva 24a edició amb 
un cartell ple de bandes amb una gran projecció i, en 
alguns casos, músics amb una contrastada trajectòria. 
Els caps de cartell seran els grecs Firewind. A les seves 
files hi ha el guitarrista Gus G., actual guitarra d’Ozzy 
Osbourne i ex-Dream Evil; i Henning Basse, excantant 
de Metalium. També pujaran a l’escenari els tuni-
sians Myrath, que amb el seu quart disc, Legacy, han 
revolucionat l’escena europea del ‘metal’ fusionant 
‘riffs’ contundents amb melodies àrabs. El panorama 
espanyol estarà representat pels madrilenys Lords of 
Black. El seu vocalista, Ronnie Romero, ha estat escollit 
per Ritchie Blackmore per participar en el retorn del 
mític grup Rainbow. El cartell del Ripollet Rock Fes-
tival es completa amb els barcelonins Blaze Out i els 
barcelonins-ripolletencs Tabü, que presenten el seu 
darrer treball, Destino, amb el qual han aconseguit 
molt bones crítiques.

Firewind

flamenc
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Paco Ibáñez: “Per a mi, Lorca 
significa la   poesia universal ”

Parc Riu Ripoll. 20.30 h

Diables de Ripollet llegiran els 
tradicionals versots a partir de 
tres quarts de nou del vespre 
a la plaça de Pere Quart. Tot 
seguit començarà la cercavila 
infernal amb la participació 
dels Diables de Ripollet, els de 
Llinars, els de Sant Andreu de la 

Barca i les Bruixes de Ripollet. A partir de dos quarts d’onze de la 
nit i darrere el brollador del parc dels Pinetons tindrà lloc el castell 
de focs artificials.

Qui vulgui allargar la festa fins ben 
entrada la matinada tindrà una 
bona oportunitat a partir de les 
onze de la nit, perquè al brollador 
del parc dels Pinetons començarà 
una sèrie de concerts. Primer a 
càrrec del Grup Virus, a partir de 
les dotze de la nit. El Grup Virus és 
considerat com una de les millors 
formacions catalanes de versions. 
Amb 13 anys de trajectòria és 
un referent festiu no només a 
Catalunya, sinó també a Andorra 
i València. De dues a tres de la ma-
tinada hi haurà discoteca mòbil i, 
fins a les cinc de la matinada el ball 
continuarà amb l’actuació d’un DJ.

Parc dels Pinetons. 23 h

A               fins 
a la matinada

El concert estrella de la Festa Major serà també l’acte central de la 
commemoració de l’Any Lorca. El veterà cantautor valencià Paco Ibáñez serà a 

Ripollet per posar la guinda a una programació que ha posat en valor al poeta andalús

El seu concert de Festa Major 
està emmarcat dins de l’Any Lor-
ca que celebra Ripollet i dedicat 
al poeta granadí. Vostè ja ha 
posat música a alguns dels seus 
poemes en altres ocasions, oi?
Sí, el primer disc que vaig realitzar 
a París el 1964 estava dedicat a 
García Lorca i a Góngora. Des de 
llavors i fins avui he musicat molts 
altres poemes de Lorca.

Quin serà el repertori del con-
cert? Hi haurà espai per a alguns 
dels seus temes més populars?
El repertori el vaig creant sobre 
l’escenari i mai no és el mateix. 
Naturalment, en el concert de 
Ripollet hi haurà més cançons 
de Lorca, les quals estaran acom-
panyades d’altres peces dels seus 
germans poetes.

Vostè ha posat música a poemes 
d’infinitat d’escriptors. Com 
es planteja aquesta tasca? Les 
mateixes rimes el porten a una 
melodia quan llegeix el poema, 
és la música la que s’adapta als 
versos?
Cada lletra té la seva pròpia músi-
ca. Però no crec que ningú ho pu-
gui explicar. Fins i tot García Lorca 
ho diu: que la inspiració la tens o 
no la tens, t’arriba o no, et visita o 
passa de llarg. Però explicar-la és 

gairebé impossible. 
I, després de les muses, ve la de-
cisió de si allò que has creat va a 
missa. És un mateix qui decideix si 
és una inspiració de baix nivell o 
una bona inspiració. És en aquest 
punt on intervenen els teus crite-
ris; tu ets qui talla el bacallà, encara 
que també hi intervenen les teves 
pròpies vivències personals.

Federico García Lorca és un 
poeta més fàcil o més difícil de 
musicar que d’altres?

No hi ha poetes més fàcils ni 
més difícils. Cadascun té la 

seva pròpia dificultat.

Què significa per 
a vostè Lorca?

Significa 
ni 

més 
ni  menys 
que la poe-
sia universal. 

Lorca i la seva obra estan 
encara vigents en la societat 
actual?
És com si em preguntéssiu si el 
mar o la vida són vigents avui dia. 
La poesia és com el mar, allà està. 
Que la societat s’allunyi del mar no 

vol dir que el mar hagi desapare-
gut. La poesia és la vida en totes 
les seves dimensions, no una vida 
que cap dins una butxaca. És la 
vida que t’embolcalla allà on vas. 
Qui s’allunya de la poesia s’allunya 
de si mateix.

És la primera vegada que ve a 
Ripollet?
Sí, és el primer cop.

Quines sensaci-
ons té davant 
d’aquest con-
cert?
L a  s e n s a c i ó 
que cal sem-
brar, sembrar, 
sembrar i con-
tinuar sembrant.

Un concert de cantautor potser 
atreu gent de més edat que 
no pas als joves; què els diria 
als joves ripolletencs perquè 
anessin al seu concert del dia 
27 d’agost?
Als meus concerts ve públic de to-
tes les edats; la poesia no té edat, 
és l’aliment de l’ànima. Als joves 
de Ripollet els diria que no deixin 
que els amaguin la poesia, que no 
deixin que els tapin la vida. 

Com hem dit, Ripollet dedica 
tot aquest any a Lorca en el 

80è aniversari de la seva 
execució amb diverses 
activitats culturals. Què 
li sembla aquesta inici-
ativa?
En la realitat que vivim 
avui dia, activitats com 

aquesta són mereixe-
dores d’un Premi 

Nobel!

ballar  

Lorca
poesia universal
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Tothom a remullar-se en el 
Correaigües i el
Sortida des de la rbla. Sant Jordi. 10.30 h
El Centre d’Esplai L’Estel organit-
za un Correaigües per diversos 
carrers del municipi. En aquest 
recorregut hi haurà vuit activitats 
relacionades amb l’aigua, per la 
qual cosa els participants acaba-
ran absolutament remullats. A 
més, l’itinerari serà amenitzat per 
la xaranga de Tàrrega Diga’ls-hi 
Inquiets i pel Burricorni de Ca-
nolleves, una bèstia que dispara 
aigua a tort i a dret.
Els participants sortiran des de 
la rambla de Sant Jordi, passaran 
pels carrers de Joan Miró, Tamarit, 
Lluna, Montcada, Sol i acabaran a 
la plaça del Molí. En aquest recor-
regut, els participants trobaran 
una piscina davant L’Estel, dutxes 
amb mànega a la intersecció entre 
els carrers de Pau Casals i Tamarit. 
En aquest darrer carrer també hi 
haurà dianes per disparar amb 

pistoles d’aigua.
Altres activitats que es trobaran els 
participants en el Correaigües se-
ran una guerra de globus d’aigua 
al carrer de la Lluna fins a la rambla 
de Sant Jordi, un tobogan al carrer 
de la Lluna amb el de Monturiol, 

una guerra d’esponges a la plaça 
de l’Onze de Setembre, cubells 
d’aigua dels veïns del carrer de 
Montcada, per acabar amb el 
Burricorni de Canovelles que farà 
de les seves a la plaça del Molí i la 
rambla de Sant Esteve.

Acostar la
cultura              
als més menuts

L’espectacle Heavy per Xics és una 
forma amena i divertida d’acostar 
un dels estis musicals i estètics 
més importants de la cultura con-
temporània als menors de 12 anys. 
I això es realitza fusionant els prin-
cipals himnes del heavy-rock mun-
dial amb el cançoner català. No 
és una bona idea enllaçar el Joan 
Petit amb Deep Purple o versionar 
Raimon amb Iron Maiden? Per dur 
a bon port aquest projecte, Heavy 
per Xics està format per músics 
i cantants provinents de bandes 
com Àspid o Zulo, entre altres. La 
direcció artística de l’espectacle va 
a càrrec de Juanjo Bosk.

Pl. Pere Quart. 18 h

Taller de            
per a infants al 
Centre Cultural

Afocer ha preparat un taller de 
fotografia adreçat a infants d’entre 
8 i 12 anys. L’activitat tindrà lloc 
al Centre Cultural, equipament 
on també s’han de formalitzar 
les inscripcions. Les places són 
limitades. De nou a onze del matí 
hi haurà una formació teòrica i, a 
partir de dos quarts de dotze fins 
a la una de la tarda hi haurà una 
sortida per posar en pràctica allò 
que s’ha après. Els participants 
hauran de portar la seva pròpia 
càmera digital. La sortida es repe-
tirà diumenge, de nou del matí a 
la una de la tarda.

Centre Cultural. 9 h

Campionat d’               i 
scootersPl. Joan Abad. D’11 a 20 h
L’entitat ripolletenca Bull-
park13 ha organitzat un 
campionat d’skaters i d’sco-
oters que tindrà lloc a la 
plaça de Joan Abad des de 
les onze del matí fins a les 
vuit del vespre. L’activitat 
no consistirà només en el 
torneig, sinó que també hi 
haurà classes per als més pe-
tits i exhibicions. En aquest 

sentit, un dels noms que 
assistirà a aquest esdeveni-
ment és el del ripolletenc 
Pablo Domínguez. Tothom 
qui vulgui participar en els 
campionats es podrà apun-
tar a la mateixa plaça de Joan 
Abad, una hora abans que 
comenci l’acte. Els campio-
nats s’establiran segons les 
edats dels participants.

Burricorni

scootersskaters

heavy

fotos

Lorca
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El ripolletenc                                  
mostra el seu talent de màgia i humor
David Rodríguez és un jove ripo-
lletenc (només 20 anys) que ja ha 
conquerit els millors escenaris de 

màgia del Vallès Occidental. El seu 
talent comença a ser conegut fins i 
tot a Barcelona. De fet, ha realitzat 
alguna actuació al programa Info 
K del Canal 33. Aquest talent es 
podrà veure el dissabte de Festa 
Major a partir de dos quarts de 
dotze de la nit a la plaça de Pere 
Quart.
Segons ell mateix explica, el seu 
espectacle és una barreja de mà-
gia clàssica amb la més moderna 
semblant al mentalisme. Així sí, 
tot cobert amb una fina capa 
d’humor. A més, la participació del 
públic esdevé clau en uns especta-
cles on “el públic adult s’ho passa 
pipa”, explica ell mateix Rodríguez, 
de nom artístic Mag David.

“Busco redirigir la màgia cap a una 
altra banda”, afegeix el jove talent 
ripolletenc. “Vull donar-li la volta, 
tot jugant amb les paraules i so-
bretot fent servir l’humor perquè 
tothom passi una bona estona”. 
En resum, els assistents al seu 
espectacle tindran bones dosis de 
sorpreses i de riures.
David Rodríguez es va iniciar al 
món de la màgia amb només 11 
anys, “després de veure un espec-
tacle del Màgic Andreu; llavors 
vaig dir: mama, vull ser mag”. La 
seva determinació l’ha portat 
a guanyar el tercer Concurs de 
Màgia Sant Joan Bosco de Nous 
Talents de Sabadell i a participar 
en la Gala Internacional de Màgia 

Màgicus de Barcelona i a diverses 
gales d’Àfrica Màgica. A banda del 
programa Inko K, David Rodríguez 
també ha mostrat els seus espec-
tacles al programa Badabam, de 
Vallès Televisió i, fins i tot, a un 
creuer.
Entre els seus referents hi ha un 
dels mags principals del panora-
ma català com és el Mag Lari, però 
també de clàssics, com el mític 
David Copperfield. Però sobretot 
en destaca “un gran amic que em 
va ajudar en el món de la màgia, 
el Mago Sergio”.
Així és David Rodríguez. Talent ri-
polletenc en estat pur, l’espectacle 
del qual no deixarà indiferents a 
ningú, ni a grans ni a petits.

Pl. Pere Quart. 23.30 h

10 h. Bàsquet 3x3 a 
les pistes de l’ESBAR. 
Cal inscripció prèvia al 
Centre Cultural.

El parc dels Pinetons acull, a partir de les deu del matí, la vint-i-cinque-na edició de la Cursa BTT.

Bàsquet
BTT

Tennis

De deu del matí a la una de la tarda a la rambla de Sant Esteve, tennis al carrer a càrrec del Club de Tennis Víctor Trosses.

Activitats

esportives

Deu anys de la Baixada de
La Baixada de Carretons celebra enguany 
el seu desè aniversari. Un dels actes més 
emblemàtics de la Festa Major de Ripollet  
començarà a les nou del matí amb la ins-
cripció dels participants, fins a les onze, 
al parc de Norbert Fuster. Paral·lelament, 
la Comissió Baixada de Carretons del 
Centre d’Esplai L’Estel (organitzadora de 
l’esdeveniment) muntarà una exposició 
dels millors carretons i trikes (vehicles de 
tres rodes) que han participat en aquest 
acte al llarg d’aquesta dècada. A les deu 
del matí, a més, hi haurà una botifarrada 
popular. A les onze del matí començarà la 

Parc de Norbert Fuster. 11 h
baixada en sí. Els aparells realitzaran dues 
baixades i hi haurà dues categories: júniors 
(menors de 16 anys) i sèniors. Hi haurà 
quatre premis: al carretó més ràpid (200 €), 
al més espectacular (200 €), al millor júnior 
(100 €) i al millor trike (100 €). A la una de 
la tarda hi haurà una actuació del grup 
de batucada Rhythm’n’Moyo i, mitja hora 
després, hi haurà vermut amenitzat amb el 
jazz de The Oldians. Com és habitual, Ràdio 
Ripollet oferirà un programa especial amb 
motiu de la Baixada de Carretons de deu 
del matí a la una de la tarda.

David Rodríguez

Carretons
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XVI Mostra de         
                  festiu 

8a Marató de     
           d’Acció

25 anys d’en
                  i na 

Art urbà a Mªa 
Lluïsa Galobart

Tothom a córrer...

Ripollet torna a ser per Festa 
Major seu de bèsties i foc, grà-
cies als Diables de Ripollet, que 
diumenge 28 tornaran a treure el 
Poll Foll pels carrers de la vila, a 
partir de les 10 del matí. Abans de 
la cercavila i el ball de lluïment, a 
la pistes de l’ESBAR el Poll Foll es 
trobarà amb El Follet i La Fantasma 
de Sant Feliu de Codines, La Marta 
de Martorelles, el Drac Capallà del 
Karmel, La Puput de Cerdanyola i 
El Pegàs d’Hospitalet.  

Bullpark13 deixarà la seva em-
prenta aquests dies, no només 
sobre rodes, sinó també amb la 
jornada de pintada de grafit. Serà 
diumenge, a les 11, en una paret 
del parc de Mª Lluïsa Galobart, al 
carrer de Maragall. 

A través del 
web d’Ac-
c i ó  Fo to -
gràfica Ri-
pollet o bé 
diumenge, 
de 10 a 14 
h o r e s  a l 
Centre Cul-
tural, es pot 
fer la inscripció gratuïta per a la 8a 
Marató Fotogràfica. Amb catego-
ria infantil (fins als 12 anys) i adults.  
Les fotos han de ser sobre actes 
relacionats amb la Festa Major 
2016 de Ripollet.

La Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals (CRAC) celebrarà 
aquesta Festa Major els 25 anys dels seus gegantons, amb la 
important presència dels seus padrins, Els Gegants del Pi. 

Gonçal Bonilla Martín i Teresa 
Vila Arrufat, construïts per Manel 
Casserres, són els gegantons de la 
Colla Gegantera de Ripollet, cons-
tituïda dins la CRAC l’any 1989. 
Van ser presentats l’any 1991 i són 
un homenatge als mestres de la 
primera escola pública de Ripollet 
de mitjans dels anys 1920-1930. 
Aquests dos mestres van aconse-
guir un gran reconeixement per 
la seva tasca educativa, la creació 
de nous mètodes d’aprenentatge 
i la defensa de models d’educació 
progressistes, amb idees encara 
avui en vigor. 

Els padrins d’aquests gegan-
tons són el Mustafà i l’Eli-
senda, Els Gegants del Pi de 
Barcelona. Uns gegants que 
de forma excepcional visitaran 
Ripollet el pròxim 28 d’agost 
per tal de ser presents a la festa 
d’aniversari del Gonçal i la Te-
resa. També els acompanyaran 
els Gegants de Barberà i les 
parelles de gegants i gegan-
tonets de Ripollet. Serà a partir de 
les 11.15 h. amb una plantada a la 
rambla de Sant Jordi amb Sarrià de 
Ter. Una hora més tard iniciaran la 
cercavila, fins a arribar a la plaça de 

Pere Quart, on faran el seu tradici-
onal ball de gegants. Enguany, en 
ser una data especial, la CRAC ha 
preparat algunes sorpreses que no 
us podeu perdre.

Cada any sorprèn la gran quantitat de persones de totes les edats que 
s’animen a matinar i participar a les moltes activitats esportives que les 
entitats i el PAME organitzen per Festa Major, com és el cas de la Cursa 
Popular de Festa Major, que enguany arriba a la seva 38a edició. Diumen-
ge de Festa Major, a més, hi haurà el Campionat de Tennis al Poliesportiu 
Municipal, a partir de les 9 del matí. A les 17 h, davant del Centre Cultural, 
es disputarà el VI Torneig de partides ràpides d’escacs Festa Major Vila de 
Ripollet i a les 18 h el 40è Trofeu Ajuntament de futbol, al camp municipal.

Parc de Ma Lluïsa G. 11 h
Pavelló Joan Creus. 9 h

Rbla. Sant Jordi amb c. Sarrià de Ter. 11.15 h

Pistes de l’ESBAR. 10 h

Rodríguez

Carretons

Bestiari
Gonçal Teresa

fotos
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Bollywood i l’esperada 
festa

Les places s’omplen diumenge 
de

Més 
música

17.30 h. Ballada 
a la rambla de 
Sant Jordi, amb 
la Jovenívola de  
Sabadell. 

20  i 24 h. Concert de Festa Major i ball de nit 
a la plaça de Joan Abad, amb l’orquestra La 
Principal de la Bisbal.  

Orquestra

Grups locals El rap compromés i 
incorrecte arriba 
de la mà de Los 

Chikos del Maíz, 
que venen amb 

el seu nou tre-
ball sota el braç, 

Trap Mirror. Els 
acompanyaran 

sobre l’esce-
nari del brollador del parc 

dels Pinetons els grups locals Els Mots, Wild 
Mamas, Zerzedilla i Musta y Sable. A partir 

de les 21 hores. 

Sardanes

FM’16

X

016!
X ringo201i

Divendres 26 d’agost
17.30 h 10è Correbars de Ripollet

L’inici és al Mercat de Ripollet. Preu: 15 €

22 h Pregó de Festa Major

22.30 h Concert: F.R.A.C (Fundación 

de Raperos Atípicos de Cádiz)

Dubmancero Gaditancehall

24 h Concurs: Diana de flams

00.30 h Concert: Tremenda Jauría

Kumbiapunk des de Madriz

+  PD Frida Sound System

Del punk a la patxanga polititzada

Dissabte 27 d’agost
13 h Vermut musical a l’ombra

amb Monk B

Soul, r&b, jazz i black music

Gaspatxada, pintxos i tapes per dinar!

19.30 h Espectacle infantil i animacions

A càrrec de Pequemón Animaciones

22.30 h Concert: Feliu Ventura,

amb el Xerramequ i Els Aborígens,

canta a l’Ovidi Montllor

24 h Concurs Xucla la Canya!

00.30 h Concert: Cadipsonians

Calypso & mento gadità

+ PD Verbeno

Dilluns 29 d’agost
19.30 h Concert: Magnesio E.P.

Punk de Cerdanyola

21 h Concert: Malos Tragos

Més punk, rock i hardcore

22.30 h Concert: Pulmón Beat Box

Beat box
23.30 h Concurs de quintos

24 h Homenatge a Plutón

Amb ZZDilla PD’s

Diumenge 28 d’agost
13 h Vermut musical a l’ombra

Amb Son Manouche

Gipsy Swing
14.30 h Paellada popular

Preu: 6 €
16 h Concurs de titius

17 h Activitat familiar:

El Bingo del Xiringo!

18 h Activitat familiar: Remullada

amb el Burricorni de Canovelles

19.30 h Balls de saló

Amb els mítics Passos

21 h Espectacle de màgia

A càrrec de Carles Riet

22.30 h Concert: Stoy Ke Trino

Rumba, skapunk i reggae

24 h Concert: Kòdul (Sound System Live)

Ska rock combatiu des del Pla de Bages

presentant nou disc, “Sense mirar enrere”

+ PD Gamerox Selektor

Nova
ubicació!

Parc Gassó Vargas
(Rambla Pinetons—

Av. Maria Torras)

Diumenge 28 d’agost, petits i grans gaudiran 
del circ amb les companyies Desastrosus 
Cirkus i Cuncurulla. D’una banda, a les 18 h 
a la plaça de Pere Quart, Desastrosus Cirkus 
realitzarà tallers per apropar les tècniques de 
circ als més petits. Una oportunitat única per 
a practicar trapezi, malabars, monocicle, bola 
d’equilibri,  cable, diàbolo o plats xinesos. I 

a les 22 h, a la plaça del Molí, la companyia 
Cuncurulla portarà a Ripollet l’espectacle 
Circant, amb el qual està recorrent un gran 
nombre de pobles catalans i que aquest mes 
d’agost també  té previst portar a França. 
Un espectacle amb el Mediterrani com a 
teló de fons i on un triangle de personatges 
s’uneixen mitjançant el so i la música. 

Parc del Riu Ripoll. 23 h

A tots aquells que 
us vàreu quedar 
amb les ganes, 
diumenge de Fes-
ta Major arriba la 
festa Holi night 
fluor,  acompa-
nyada de l’espec-
tacle Bollywood 
- Circ de l’Índia. Música, color i molta energia, a càrrec 
de Sat Atma Singh i el grup Lotus, els quals ja ens van 
visitar l’any passat. Sat Atma és un reconegut coreògraf i 
ballarí de Bhangra, dansa tradicional del nord de l’Índia, 
i de Bollywood. Balls que, a més de divertir-te, alliberar 
energia i mantenir-te en forma, també serveix per a 
expressar emocions i aconseguir una connexió entre 
cos i ment. Els pigments es podran comprar dissabte i 
diumenge a la carpa de la Unió de Botiguers, a la plaça 
del Molí, i la mateixa nit, al parc del Riu Ripoll. 

circmediterrani
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Moment per descobrir el patrimoni 
i racowns locals

Els més petits 
pinten les
seves 
imaginàries

Com serà el mural 
de la                            

Dilluns, 29 d’agost, els més petits 
tornen a tenir el seu espai. Després 
de pintar boniques pedres al matí 
i gaudir de l’espectacle infantil 
de Noé Ribas a migdia, durant la 
tarda tenen preparades tres acti-
vitats més. A les 17 h s’iniciarà la 
passejada fotogràfica infantil des 
del Centre Cultural. A les 17.30 h 

L'associació Parados Unidos Cer-
danyola-Ripollet és una altra de les 
entitats locals que participen per 
primera vegada a la Festa Major 
i ho fa amb un taller de pintura 
adreçat als més petits. Sota el tí-
tol ‘Pedres imaginàries’, els nens 
i nenes pintaran com vulguin les 
pedres facilitades per la mateixa 
entitat. Es tracta de pedres recolli-
des a Ripollet, especialment de la 
llera del riu Ripoll. L’activitat tindrà 
lloc dilluns, a partir de les 10 del 
matí, a la plaça de Pere Quart. 

Pl. Pere Quart. 10 h

Ball i aperitiu per 
a la gent gran

Aquest any un dels eixos principals de la Festa Major és el públic infantil: viure la Festa Major 
amb mirada d’infant. En aquest sentit, una subcomissió d’infantil formada per entitats, 
representant de les AMPA i tècnics han treballat perquè hi hagi una programació durant tots 
els dies destinada als més petits. El darrer dia, pintaran el mural de la Festa Major.

Pl. Pere Quart. 18 h

podran maquillar-se com el seu 
personatge preferit, amb el tradici-
onal taller que organitza Amics del 
Teatre. L’entitat també col·labora 
amb la Plataforma d’AMPA a l’ac-
tivitat ‘Pinta el mural de la Festa 
Major’. Els nens i nenes podran pin-
tar amb pinzells, mans i peus “com 
han viscut la Festa Major i com 

l’han vist”, segons Basi Sánchez, 
membre de la Plataforma. Seran 
5 murals que els dies posteriors a 
la Festa Major podrem veure a di-
versos espais de Ripollet on s’han 
realitzat activitats. L’activitat, orga-
nitzada pel Patronat Municipal de 
Cultura, comptarà amb monitors 
de diferents entitats locals. 

Marea groga a la FM
Basi Sánchez, de la Plataforma 
d’AMPA de Ripollet, explica que 
tant amb aquesta activitat com 
amb els ‘Jocs en família’ de di-
vendres, el seu objectiu és “que 
la gent ens conegui i sàpiga qui 
som i què fem”. És per això que 
divendres instal·laran uns plafons 
informatius i parades de venda de 
samarretes grogues i pancartes 
demanant el 4t institut. 

L’Associació Ripollet Na-
tura ens proposa per 
dilluns una passejada 
diferent. Es tracta de la 
descoberta del Cemen-
tiri Municipal, que data 
de l’any 1834, sota el tí-
tol ‘Històries del silenci’. 
L’activitat consisteix en 
una visita a l’interior del 
recinte del cementiri. A 
banda d’observar els seus 
elements arquitectònics 
i la seva evolució des del 
primer terç del segle XIX, una bona 
part de la visita es dedicarà a expli-
car algunes històries que van viure 
persones que hi són enterrades. 
L’objectiu és mostrar la història 
local dels darrers 180 anys d’una 
manera original, a més de reivin-
dicar l’existència i importància 
de personatges locals que ja han 
desaparegut, evitant així la pèrdua 
del record de la seva existència.

Sabeu que durant molts anys tot 
un President de la Generalitat de 
Catalunya visitava, per Tots Sants, 
Ripollet? Doncs aquesta és una de 
les pinzellades de la nostra història 
que podreu conèixer durant la 
visita. Les persones interessades a 
assistir-hi han de fer arribar un cor-
reu electrònic a <agrupacioripo-
lletnatura@gmail.com>; indicant 
el seu nom, nombre d’assistents i 
telèfon de contacte.

A banda d’aquesta activitat, di-
lluns de Festa Major s’han pro-
gramat altres passejades i visites 
interessants per conèixer la nostra 
història i patrimoni. D’una banda, 
entre les 10.30 i les 13 hores es 
farà una jornada de portes obertes 
al CIP Molí d’en Rata, amb visites 
guiades. D’altra banda, a les 18 
hores, el PMC ha organitzat un 
itinerari cultural pels carrers de la 
ciutat, amb sortida des de la plaça 
de l’Església, sota el títol ‘Els inicis 
del creixement de Ripollet’.

Cementiri Municipal. 11.30 h
Pl. Església. 18 h

Un any més, el Casal d’Avis de 
Ripollet ha organitzat el tradici-
onal aperitiu de Festa Major per 
a la gent gran. Aquest tindrà lloc 
al Pavelló Municipal Joan Creus, 
dilluns, a partir de les 13 hores. Cal 
recollir la invitació al mateix Casal 
d’Avis. Tot seguit, caldrà descansar 
una mica, ja que a les 18 hores, la 
gent gran té una altra cita, també 
organitzada pel Casal d’Avis. Es 
tracta del ball amb el Duo Melody, 
que tindrà lloc al mateix Casal. 

Imatge d’un dels nínxols més antics del Cementiri 

Municipal

pedres FestaMajor

històrieslocals
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Balls de saló, 
sardanes i 
country

Recital d’havaneres del 
grup barceloní Mar i Vent Visca la                 

per Festa Major 

Ripollet Ràdio serà un any més al carrer amb motiu de la Festa 
Major. Enguany, l’emissora municipal realitzarà programes en 
directe dissabte, diumenge i també dilluns, des de l’estudi mòbil 
que estarà situat a la plaça del Molí. 
Començarà amb la retransmissió en directe de la Baixada de Car-
retons. Els tres dies es realitzarà una edició del magazín informatiu 
de Festa Major Visca la ràdio!, elaborat pels serveis informatius 
de Ripollet Ràdio. La programació especial comptarà amb una 
àmplia mostra dels programes realitzats per col·laboradors i 
entitats de la ràdio municipal. Es podrà seguir a través del 91.3 
FM i ripolletradio.cat.

Confeti amb Raggatunning i dj’s 
Parc del Riu Ripoll. 24 h

Mar i Vent serà el grup d’havaneres 
que actuarà el vespre de dilluns de 
la Festa Major. La formació, creada 
el 1995 al barri barceloní d’Horta, 
ha publicat set discos i ha realitzat 
nombroses actuacions a tot Ca-
talunya, com també a l’Aragó, les 
illes Balears, França i Andorra. Mar 

Pl. Joan Abad. 20 h

i Vent pren el relleu de Morralla, el 
grup de Molins de Rei que ha visi-
tat Ripollet durant els darrers anys. 
Durant l’esdeveniment d’aquesta 
Festa Major, que compta amb la 
col·laboració de l’Associació Gas-
tronòmica El Setrill, es repartirà 
rom cremat. 

Com ja és tradicional a la Festa 
Major de Ripollet, el punt final el 
posarà el Ball de Confeti. Un esde-
veniment que aquest any canvia 
d’ubicació: deixarà el parc dels 
Pinetons per traslladar-se al parc 
del Riu Ripoll. El que no es modifi-
carà és l’artífex de la festa, que serà 
el col·laborador de Ripollet Ràdio 
Raúl Gordillo.
Gordillo, que sumarà el seu sisè 
Confeti consecutiu, ha mostrat la 
seva satisfacció per la nova ubica-
ció de la festa. “És més accessible 
per a la gent, més propera al cen-
tre, i que permetrà que es pugui 
aparcar amb facilitat”.
El col·laborador de Ripollet Ràdio 
actuarà sol en aquesta ocasió, a 
diferència d’altres anys, quan havia 
estat acompanyat d’altres punxa-
discos. Gordillo sortirà a l’escenari 
just després de la formació de 
Vilanova i la Geltrú Raggatunning.
Els Raggatunning es defineixen 
com “un exemple de la capacitat 
d’innovació del gènere de les 
versions”, amb una “destresa per 

Els amants del ball tenen una cita 
ineludible dilluns. Els més clàssics 
poden optar per l’exhibició de 
balls de saló que l’Associació de 
Veïns de Can Vargas ha organit-
zat al Teatre Auditori del Mercat 
Vell a partir de les sis de la tarda. 
Per als qui prefereixin músiques 
més nostrades, a la mateixa hora 
hi haurà sardanes a la rambla de 
Sant Jordi amb la cobla Punt.cat. 
L’acte està organitzat per Ripollet 
Sardanista. I per als que prefereixin 
alguna cosa més exòtica, poden 
anar al parc del Riu Ripoll a partir 
de dos quarts de set de la tarda per 
assistir a l’exhibició de ball en línia 
que organitza l’Associació Ripollet 
Country Line Dance.

connectar millor que ningú amb 
les ganes de festa de programa-
dors i públic”. Diuen que són una 
formació “explosiva que reformula 
els grans hits de l’estiu, les sintoni-
es televisives més populars i els jin-
gles publicitaris amb sons llatins, 
tropicals, funkoides, electro-latino 
i discotequers”. En definitiva, un di-
recte “calent molt ballable, pensat 

per animar i encendre sales, festes 
privades i envelats”.
Des de la Comissió de la Festa 
Major es recorda que els menors 
de 16 anys hauran d’anar acom-
panyats d’un pare, mare o tutor 
legal. L’accés al recinte es farà 
prèvia comprovació de l’edat dels 
assistents. Està prohibida la venda 
d’alcohol als menors de 18 anys.

ConfetiRaggatunning
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El darrer Ple Ordinari, celebrat 
el 21 de juliol, va aprovar per 
unanimitat crear la Comissió de 
seguiment i anàlisi del canvi de 
gestió del servei de subminis-
trament d’aigua domiciliària. 
Aquesta Comissió, creada a 
proposta d’una moció de Con-
vergència, estarà formada per 
representants dels grups polí-
tics municipals, tècnics jurídics 
i econòmics, el Defensor del 
Ciutadà, un representant de les 
associacions de veïns i diversos 
convidats externs.

El Ple també va aprovar la modi-
ficació puntual del Pla General 
Metropolità per al trasllat de la 
benzinera que havia d’anar al cos-
tat del col·legi Martinet i que anirà 
al costat dels Mossos. L’alcalde de 
Ripollet, José María Osuna, va ex-
plicar que el canvi comptava amb 
el beneplàcit de l’escola, els veïns 
i l’empresa gestora de la benzine-
ra. A més, va aprofitar per criticar 
el poc marge dels ajuntaments, 

que “no tenim cap eina jurídica” 
per evitar la instal·lació de més 
benzineres al municipi. En aquest 
sentit, Josep Gabarra, portaveu de 
Ciutadans, va demanar “una refle-
xió” sobre la quantitat d’aquestes 
instal·lacions que hi ha a Ripollet. 
La modificació del Pla va tenir els 
vots favorables de Decidim, Ciu-
tadans i Esquerra, el vot en contra 
de Convergència i l’abstenció del 
PP i el PSC.

El Ple crea la Comissió pel canvi de gestió de l’aigua

A la sessió plenària, també es van 
aprovar definitivament les bases 
d’adjudicació dels horts de titulari-
tat municipal, després de finalitzar 
el període d’exposició pública i 
de presentació d’al·legacions. El 
govern va estimar una de les al-
legacions presentades pel PSC. 
El punt va comptar amb els vots 
favorables de Decidim, Esquerra 
i Ciutadans, el vot contrari de 
Convergència pels criteris d’accés 

a aquests horts i l’abstenció de 
populars i socialistes.

DinaMització Del KFtí
El Ple també va donar llum verd a 
la modificació del servei del Kftí, 
que es torna a licitar després de fi-
nalitzar el període de gestió actual. 
El regidor de Joventut, Oriol Mor, 
va explicar que es vol “ampliar el 
servei per posar-lo al dia i adaptar-
lo al servei dels joves”. Així, es vol 
dinamitzar amb més educadors al 
carrer i amb més activitats per als 
majors de 18 anys. El punt va ser 
aprovat amb el vot favorable de 
Decidim i Esquerra i l’abstenció 
de la resta de forces municipals.
També va tirar endavant la dissolu-
ció del consorci per a la gestió de 
la televisió digital local pública al 
sud del Vallès Occidental. El punt va 
tenir el vot favorable de tots els par-
tits i l’abstenció del PP i Ciutadans.
Pel que fa a les mocions, es va 
aprovar per unanimitat una 
presentada per Ciutadans, per 

continua pàgina 14
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L’àmbit de Governança del con-
sistori municipal compta amb un 
nou departament dins de Serveis 
Econòmics, que és el de Con-
tractació. Segons va explicar, en 
roda de premsa, la primera tinent 
d’alcalde i regidora de Compres i 
Contractació, Pilar Castillejo, s’ha 
reestructurat l’àrea econòmica per 
tal de descongestionar l’equip de 
contractació, amb l’objectiu de re-
gularitzar i fomentar els contractes 
públics, especialment els menors, 
per millorar la transparència, el 
control i la seguretat jurídica del 
mateix Ajuntament.

Més De 60 el que porteM D’any
Castillejo va destacar que, mentre 
el 2014 -últim any complet de 
l’anterior govern- es van realitzar 

31 contractes (16 menors i 15 or-
dinaris), el que portem d’aquest 
2016 ja se n’han realitzat 64 (53 
contractes menors i 11 ordinaris).
Segons va explicar la tinent d’al-
calde, s’han regularitzat molts 
serveis, com ara el manteniment 

S’incrementa la formalització de contractes 
menors per guanyar transparència

dels serveis informàtics, d’ascen-
sors, extintors o cartelleria, ja 
que van detectar que alguns dels 
contractes estaven vençuts o es 
renovaven automàticament.
Castillejo va recordar que la llei no 
obliga a fer un procés de contra-

ctació per a serveis amb un cost de 
menys de 18.000 euros o obres de 
menys de 50.000 euros, però creu 
que la formalització d’aquestes 
compres dota de més garanties al 
mateix Ajuntament.

Bones pràctiques
Com a bona pràctica, està es-
tablert que es demanin dos o 
més pressupostos i s’introdueixin 
clàusules socials, com ara requerir 
la contractació de persones en risc 
d’exclusió social, discapacitats o 
aturats de llarga durada, com en 
el cas de la zona blava.
Finalment, Castillejo va anunciar 
que actualment s’està treballant 
en la contractació d’una zona wifi 
gratuïta al municipi, que entrarà 
en servei pròximament.

L’Onze de Setembre de les entitats
Breus

Enguany, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Ripollet tindrà 
un caràcter més obert i participatiu que en anteriors edicions. Així, s’ha 
demanat aportacions a les entitats, per incloure-les al programa d’actes, 
que tindrà lloc de 10 a 12.30 h, davant el monument de Rafael Casanova.

Ripollet, tercera ciutat en entrar a la 
xarxa europea de municipis LGTBI
Ripollet ha entrat a formar part 
de la Rainbow Cities Network, 
una xarxa de ciutats europees 
que treballen en polítiques 
LGTBI. Ripollet és el tercer mu-
nicipi d’Espanya en formar-hi 
part, després de Barcelona i 
Madrid. En aquesta nova promoció també s’hi ha sumat París.
L’ingrés de Ripollet es va gestar en el congrés celebrat al maig a Barcelona, 
on el regidor de Polítiques LGTBI de Ripollet, Fran Sánchez, va moderar 
una taula de debat. També formen part de la Rainbow Cities Network els 
municipis europeus: Berlín, Amsterdam, Torí, Ljubljana, Ginebra, Zuric, 
Viena, Brighton, Gent, Hamburg, Munic, entre altres.

impulsar la instal·lació de fanals 
solars al municipi i també va tirar 
endavant una altra presentada 
per Decidim, de suport als estu-
diants que seran jutjats per su-
posats incidents a la Universitat 
Autònoma de Barcelona durant 
una vaga estudiantil. La moció 
va tenir el suport de Decidim 
i Esquerra, el vot en contra de 
Convergència, PP i Ciutadans i 
l’abstenció del PSC.

protesta Dels juBilats per a  
la resiDència
Abans de començar el Ple, l’alcalde 
José María Osuna, va cedir la pa-
raula als jubilats i pensionistes que 
reclamaven la construcció de la 
residència d’avis. El seu portaveu, 
José Luis Fernández, va demanar 
el suport de l’Ajuntament a la 
seva reivindicació. La regidora de 
Benestar Social, Reyes Muñoz, va 
reconèixer la necessitat de la resi-
dència i va allargar la mà a trobar 
solucions després d’explicar que 

la Generalitat no preveu la cons-
trucció de l’equipament. L’alcalde 
també es va mostrar partidari 
de buscar solucions conjuntes. 
Prèviament al Ple, al voltant d’un 
centenar de persones es van mani-
festar per la població per demanar 
la residència. Vegeu entrevista de 
la pàg. 18. 

aBsència De la regiDora 
Mònica laBorDa
Al Ple no va assistir la regidora 
Mònica Laborda, qui a mitjan ju-
liol anunciava que abandonava la 
coalició Decidim per passar al grup 
mixt, sense adscripció política. 
Des de Decidim han fet pública 
la manca d’entesa i han demanat 
a la regidora, amb el suport de 
l’assemblea, que doni el relleu a 
un altre membre de la llista de la 
coalició. En particular, des de Po-
dem Ripollet (d’on prové Laborda) 
també l’han criticat durament i 
han anunciat que demanaran que 
se l’expedienti perquè plegui.
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L’Ajuntament detecta 70 pisos dels 
bancs, ocupats per famílies necessitades
Simultàniament a la tramitació de 
la bossa d’habitatges de lloguer 
amb opció a compra de 74 pisos 
de protecció oficial als Pinetons, 
que ha rebut més de 250 peticions, 
l’Ajuntament ha iniciat un estudi 
sobre diferents promocions amb 
habitatges sense vendre de bancs. 
El resultat és que dels 100 primers 
inspeccionats, tal com sospitava el 
consistori, n’hi ha 70 ocupats per 
famílies sense recursos. A Ripollet, 
segons l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya hi ha 336 pisos buits, pel 
que és possible que siguin encara 
molts més els casos que es deuen 
estar donant d’ocupació, sigui pels 
mateixos propietaris desnonats o 
altres tipus de situacions límit.
Segons va informar, en roda de 
premsa, la regidora de Serveis So-
cials, Reyes Muñoz, amb aquesta 
feina, endegada al mes de març 
per la Regidoria de Serveis Socials i 

Al centre, la regidora de Serveis Socials i Habitatge, amb el 3r tinent d’alcalde, Oriol Mor; 

el responsable del nou Servei d’Habitatge i la coordinadora de l’àmbit de Justícia Social

Habitatge, amb la Policia Local, s’ha 
marcat com a objectiu conèixer la si-
tuació de cada família afectada, per 
ajudar a pactar solucions. El primer 
contacte el fa la Policia Local, per 
saber la situació de l’habitatge i de 
les persones que l’habiten i després 

una treballadora social, contractada 
a través d’un pla ocupació, s’encarre-
ga de fer el seguiment. En la majoria 
dels casos, els contactats són recep-
tius a participar en un procés de 
regulació a través de lloguer social.
Aquesta primera informació s’ha tra-

mès a la Generalitat. Així, es vol que 
cada vegada que el govern català 
firma un acord amb una entitat ban-
cària, es puguin iniciar processos 
d’adjudicació d’habitatge social el 
més ràpid possible, en compliment 
de la Llei 24/2015.
La Generalitat va signar el passat 
juny un conveni amb BBVA, que és 
molt important per a Ripollet, ja que 
aquesta entitat té 164 pisos sense 
vendre a la localitat. No obstant 
això, la regidora de Serveis Socials, 
Reyes Muñoz, va criticar la passivitat 
dels bancs per facilitar un ús social 
de bossa de pisos buits i va advertir 
que “si no s’obté d’ells el que és de 
dret”, s’aplicarien sancions.
Pel que fa als Serveis Socials Muni-
cipals, es pretén agilitzar els tràmits 
i prioritzar les famílies a les quals 
s’està fent el seguiment, perquè 
puguin quedar-se al pis pagant un 
lloguer social.
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Festa Major 2016, 
d i fe re nt ?  Co m 
cada any, el darrer 
cap de setmana 
del mes d’agost 

celebrarem la Festa Major del nostre 
poble. No deixa de ser un fet habi-
tual al llarg dels anys però enguany 
té peculiaritats especials. Si bé no és 
la primera Festa Major organitzada 

El 4t institut: se’n 
riuen de nosal-
tres. La Delegació 
d ’Ensenyament 
de la Generalitat 

i el PSC local han tornat a obrir el 
debat públic del 4t. Institut. Els 
primers acusen el Govern de De-
cidim “d’incoherències”, ells que 
van cedir terrenys però mai van 

Opinió
defensar la construcció del 4t. Insti-
tut. La Delegada del Departament 
d’Ensenyament “s’ha passat tres 
pobles”.
Primer perquè menteix: parla de no-
més cinc anys d’excés de matrícula a 
Secundària, quan a hores d’ara n’hi 
haurà per a nou anys, com a mínim. 
A més promet unes ampliacions 
que continuen estant enlaire: ni 

pressupost, ni calendari, ni saber 
quines seran...
En segon lloc perquè posa en mans 
dels mestres l’atenció a l’excés 
d’alumnes. Tot dependrà d’ells. 
Oblida la pèrdua d’espais i que 
els alumnes dels nostres instituts 
tindran menys espai als centres 
que les sardines enllaunades. El seu 
cinisme arriba a l’extrem de justifi-

car la concessió d’una nova línia a 
l’escola privada, amb més diners, 
quan retalla els diners a la pública.
C a l  q u e  e l  D e p a r t a m e n t 
d’Ensenyament faci per fi la seva 
feina: planificar l’ensenyament 
públic d’acord amb les necessitats 
reals i deixar de beneficiar la privada 
i concertada. Ripollet necessita el 4t. 
Institut i el continuarà exigint.

Bona Festa Major!!!
Com cada any, a la 
tornada de vacan-
ces ens esperen 
els dies de Festa 

Major. Uns dies que a tots i a to-
tes ens permet gaudir d’un munt 
d’actes i activitats al carrer i que ens 
permet retrobar-nos amb la família, 
els amics i veïns.

Una Festa on els protagonistes, 
com cada any, són les entitats i la 
ciutadania.
Una Festa participativa i per a 
tothom on la Comissió de la Festa 
Major, de la que forma part el PSC, 
ha treballat, com sempre, per pre-
parar un programa de Festa que 
com cada any prepara un seguit 
d’actes i activitats que segueix el 

fil del model de Festa Major que 
es feia fins ara, fent els canvis ne-
cessaris per adaptar l’oferta a les 
noves realitats.
El model de Festa Major que tenim 
ve de tota una trajectòria d’anys i de 
treball, amb la participació de mol-
tes persones, entitats i col·lectius.
Una Festa Major que vol ser de i per 
a tothom, com sempre ha estat.

Gaudiu força amb responsabilitat, 
feu vostre el carrer i digueu ben alt 
i ben fort: Visca la Festa Major de 
Ripollet!!!

Elecciones 26J: 
seguimos siendo 
la tercera fuerza 
en Ripollet. Desde 
la Coordinadora de 

Ciudadanos en Ripollet queremos 
agradecer a todos aquellos ciudada-
nos que el pasado 26 de Junio confia-
ron en C´s como opción política para la 
nueva configuración del Congreso de 

los Diputados. Si bien es cierto que ha 
sido sumamente difícil luchar contra 
una ley electoral que consideramos 
notablemente injusta no es menos 
cierto que en Ripollet hemos podido 
mantener la posición de tercera fuer-
za política a través del 14.35 % de los 
votos obtenidos. Y es que llevar a cabo 
políticas de centro y de regeneración 
democrática no es tarea facil en ámbi-

tos de fuerte bipolarización donde los 
partidos mayoritarios , enfrentados 
entre sí, solo piensan en los intereses 
particulares de cada uno de ellos en 
lugar en centrarse en el interés general 
de todos los españoles. Desde Ciuda-
danos seguiremos apostando por esta 
nueva fórmula política pese a quien le 
pese y no nos encontraran en espacios 
donde la insidia, la guerra sucia y el de-

rribo del adversario a cualquier precio 
cobre sentido. En Ripollet, que tomen 
buena nota aquellos que en otros 
tiempos tenían grupos políticos conso-
lidadados y como por arte de magia, la 
ciudadanía decidió en un día borrarles 
casi del mapa. Más de uno de nuestros 
viejos representantes debería mirarse 
al espejo antes de empezar a morder 
a los que considera sus adversarios. 

Ripollet: el fracaso de 
C’s y la CUP. El votante 
es quien manda. Los 
que formamos el Parti-
do Popular le propone-

mos un programa coherente respaldado por 
nuestra gestión de gobierno manteniendo 
servicios, pensiones y generando empleo. En 
Junio precisamente los votantes aumentaron 
su confianza en el PP llevando nuestra opción 

de estabilidad a favor de un futuro mejor para 
todos a la victoria electoral.
Pero en Ripollet llevamos un año con las deci-
siones municipales en manos de la acción del 
grupo municipal de Ciudadanos y la CUP. Aquí 
su campaña municipal fue con la imagen de 
sus líderes nacionales. Desde entonces C’s y la 
CUP han actuado en Ripollet juntos y alejados 
de lo que habían propuesto a los votantes.
Han aumentado impuestos a todos los veci-

nos y bajado la eficiencia del Ayuntamiento.
Contar con una diputada de Ripollet en el 
Parlament o reunirse buscando cómo expli-
car su inexplicable actuación les ha dado un 
año de titulares y fotos pero nada positivo a 
los vecinos.
En el PP de Ripollet creemos importante dar 
un respiro al bolsillo de las familias.
Los Populares queremos también mejorar 
nuestra economía local apoyando al comer-

cio y las empresas a crear empleo. Mejores 
servicios municipales y dar respuesta a los 
problemas que tenemos en Ripollet pasa 
necesariamente por utilizar bien cada euro.
Por eso pensamos que aumentar el gasto en 
material para fiestas callejeras en la misma 
cantidad que ayudas sociales, perder el 
tiempo de estos últimos doce meses, etc. Es 
un fracaso de C’s y la CUP que pagamos entre 
todos los vecinos de Ripollet.

Fem la Festa Ma-
jor nostra! Un cop 
més, ens trobem 
a les acaballes de 
l’estiu i, per des-

comptat, la nostra Festa Major 
ens marca la fi de les vacances i el 
retorn a la rutina del dia a dia. És 
una bona excusa per retrobar-nos 
amb els amics i familiars tot gaudint 

de l’ambient festiu i ciutadà dels 
nostres carrers i places.
Enguany, la festa encara nous reptes 
i propostes, moltes d’elles gràcies a 
les aportacions fetes per la nostra 
representació a la Comissió de la 
Festa Major. 
Tot i la bona direcció que hem pres, 
cal aprofundir en el projecte, cal una 
festa que neixi des de la participació 

ciutadana i esdevingui un referent 
cultural, social i ciutadà de la nostra 
zona. I des d’ERC-JpR-AM estem 
segurs que això ho haurem de fer 
entre tothom. Això vol dir tornar a 
canviar formes, innovar conceptes i 
fer el possible per posar-ho al servei 
dels ciutadans de Ripollet.
Per ara, gaudim d’aquesta festa que 
és nostra; sentim-nos orgullosos per 

la nostra vila i que aquesta força 
ens empenyi a fer-la millor perquè 
només així podrem fer un municipi 
culturalment potent. Som-hi!
Bona Festa Major!

per una Comissió especial integra-
da per les entitats locals culturals i 
esportives i els partits polítics com 
els altres anys, sí que ho és el fet que 
en la Comissió d’enguany hi han 
molts més integrants i, que consti, 
no estem pas en desacord amb la 
participació dels veïns en aquesta i 
d’altres comissions.
Enguany, tindrem una Festa Major 

“diferent” disseminada per tot el 
poble, amb carrers no habituals 
ocupats per diferents activitats, amb 
xiringuitos repartits per diferents 
espais de la nostra població. Caldrà 
veure com s’ho prenen els veïns 
afectats i sobretot els de la rambla 
dels Pinetons, amb el xiringuito del 
COP al parc de les tauletes (això 
sí, han promès que ara tancaran a 

l’hora establerta)... I com no podia 
ser d’altra manera, la Festa Major 
comptarà amb un corre-bars impul-
sat per la Comissió i l’actual equip de 
govern municipal.
Frisem per gaudir de la “nova” Festa 
Major i veurem que n’opinen els 
nostres veïns i veïnes. Tot i això 
us desitgem una molt bona Festa 
Major 2016.
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Prop de 6.000 escolars tornaran a 
classe el 12 de setembre

El 12 de setembre, al voltant de 
4.350 nens i nenes d’educació 
infantil i primària i uns 1.500 de 
secundària obligatòria comença-
ran el curs 2016-2017. Enguany, 
no hi ha prevista cap aula provi-
sional ni cap canvi extraordinari. 
Aquest mes de setembre, iniciaran 
l’escolarització uns 450 infants de 
P3 i entraran a 1r d’ESO uns 440 
alumnes, més els repetidors.
Com és habitual, durant aquest es-
tiu s’han realitzat un bon nombre 

Continua obert el 
Change.org per 
demanar el 4rt institut

La Plataforma d’AMPA de Ripollet ja 
ha recollit més de 1.800 signatures 
(de les 2.500 que s’havia marcat 
com a fita) a través de Change.org, 
a favor de la construcció del quart 
institut. La iniciativa ha reviscolat 
després de les polèmiques decla-
racions de la directora dels Serveis 
Territorials d’Educació, que va 
afirmar que l’institut no es faria, 
ja que quedaria buit en 5 anys. La 
lluita de les AMPA va començar el 
2012 quan es paralitza el projecte, 
tot i que l’Ajuntament ja havia cedit 
els terrenys. Des de fa un any, la 
Plataforma d’AMPA ha intensificat 
la denúncia de la massificació d’au-
les i la defensa d’un nou centre, en 
lloc de fer ampliacions dels actuals.

d’actuacions de millora als dife-
rents centres educatius, una part 
a càrrec de la Generalitat i el gruix 
principal del manteniment, per 
la Brigada Municipal i el Patronat 
Municipal d’Ocupació.

escola D’aDults
La matrícula dels alumnes ad-
mesos tindrà lloc del 2 al 9 de 
setembre. A més, a partir del 19 de 
setembre es farà la preinscripció a 
l’àmplia oferta de cursets i tallers, 
organitzats per l’Associació Jau-
me Tuset, que toquen la pintura, 
ceràmica, punt de creu, poesia, la 
tertúlia literària en català i castellà, 
tertúlia musical, lectura i escriptu-
ra, informàtica, fotografia i vídeo, 
com fer servir els mòbils, tablets i 
xarxes socials i, finalment, ofereix 
un taller de conversa en català. 
Per a més informació, es poden 
adreçar al centre, situat a la rambla 
dels Pinetons, 1. Tel. 93 691 47 00.

guia D’activitats eDucati-
ves De ripollet 2016-2017
La Regidoria d’Educació ha coor-
dinat, un any més, la Guia d’Ac-
tivitats Educatives del nou curs, 
per a infants, joves i adults, on 
es podrà trobar un ampli ventall 
d’activitats ofertes per diversos 
departaments municipals i enti-
tats, per a què els ensenyants en 
facin ús, encaixant-los en els seus 
programes i horaris.
La seva consulta i reserva es podrà 
fer online, al web de l’Ajuntament 
ripollet.cat, fins a mitjan octubre i 
les activitats es podrà programar 
al llarg del curs.
Tradicionalment, l’oferta abraça 
diversos àmbits, com ara el conei-
xement de l’entorn, l’educació ar-
tística, l’educació en valors, l’edu-
cació mediambiental, l’orientació 
laboral i tallers; i la vida saludable, 
entre d’altres. Les visites i activitats 
es fan en horari escolar.
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Serveis
Clam de la gent gran per la residència
Els avis i les àvies de Ripollet 
s’han afartat. Volen la residèn-
cia promesa fa una dècada. Per 
aquest motiu, el Club de Jubilats 
i Pensionistes del municipi s’ha 
posat en marxa per aconseguir 
recuperar el projecte. Van co-
mençar amb una recollida de 
signatures i van portar les seves 
veus al Ple de juliol. I no pensen 
aturar-se aquí, com va expli-
car el seu portaveu, José Luis 
Fernández, en una entrevista a 
Ripollet Ràdio.

Per què vàreu iniciar la recolli-
da de signatures com a primer 
acte?
 Va ser una primera fase de sensibi-
litzar els ciutadans per aconseguir 
aquest centre sociosanitari que 
tanta falta fa a Ripollet.

Com noteu aquesta mancança?
Ripollet té una greu necessitat 
d’infraestructures i serveis per a 
les persones grans. El tant per cent 
de persones en llista d’espera per 
a l’atenció i l’autonomia, és a dir, 
d’atenció als dependents, és molt 
elevat. 

Quina és la situació dels munici-
pis propers a Ripollet? 
A Montcada i Reixac tenen quatre 
residències amb menys població 
que nosaltres. Ripollet només en 
disposa d’una amb una capacitat 
per a 38 persones i un centre de 
dia per a unes 25 o 30 persones. 

Sant Quirze del Vallès, amb 19.000 
habitants, té quatre residències i 
tres centres de dia.

Heu parlat directament amb 
l’equip de govern?
L’equip de govern està sensibilit-
zat amb el tema. Hem mantingut 
diverses entrevistes amb l’alcalde, 
però ja ens ha avisat que no és 
un tema fàcil. Tot i això, ens va 
comunicar que comptéssim amb 
el seu suport. També ens hem re-
unit amb tècnics i amb la resta de 
l’equip de govern.

Després de la manifestació que 
vèreu organitzar el 21 de juliol, 
abans del Ple Ordinari, penseu 
fer alguna acció més?
Després de vacances volem om-
plir tres o quatre autocars i anar a 
manifestar-nos davant de depar-
tament de Benestar Social de la 
Generalitat.

Creieu que és factible tenir la 
residència aviat?
Els terrenys per a la construcció 
de l’equipament sociosanitari 
estan cedits i disposats. La volun-

La Sala d’Actes del Centre 
Cultural es va omplir de gom 
a gom el 14 de juliol a la tarda 
per assistir a l’assemblea con-
vocada pel Club de Jubilats i 
Pensionistes de Ripollet per 
reclamar la residència d’avis 
al municipi.
A l’acte també van assistir 
tècnics sociosanitaris i una 
auxiliar tècnica en inferme-
ria, els quals van explicar les 
seves tasques en una resi-
dència d’avis. Els assistents 
van aplaudir la iniciativa i van 
reclamar més accions per vi-
sibilitzar la seva reivindicació.

Assemblea general 
multitudinària

tat política era bona fa deu anys, 
però no es van tenir en compte els 
ciutadans. Llavors no hi havia sen-
sibilitat per al projecte, tot i estar 
ubicat en una zona immillorable 
del municipi.

A dalt, a la ràdio. A sota, en manifestadió pel carrer de Padró.

Parada solidària dels refugiats als 
Encants dels Aturats dels dissabtes
La Plataforma de Perso-
nes Refugiades a Ripo-
llet ha posat en marxa 
una parada als Encants 
dels Aturats, el mercat 
d’intercanvi, segona mà 
i artesania que es desen-
volupa cada dissabte a la 
plaça de Pere Quart i del 
Molí, alternativament. Els 
Encants estan organitzats per l’Associació d’Aturats de Ripollet i Cerda-
nyola i per Parados Unidos.
Els diners recaptats a la parada solidària es destinaran a projectes soli-
daris amb els refugiats a Grècia. A més, la Plataforma està treballant a 
organitzar una sessió de cinema per al 17 de setembre, a més de cam-
panyes de recollida de fons per destinar a diferents projectes.
Des de fa mesos, es venen realitzant a la població diversos actes de 
conscienciació sobre el drama que estan patint els refugiats i per alertar 
sobre el poc interès que estan demostrant els governs europeus per 
solucionar aquesta crisi humanitària.

Preparatius de la commemoració dels 80 
anys de la Guerra Civil i la Revolució Social
Amb motiu dels vuitanta anys del cop 
d’estat que va desencadenar la Guerra 
Civil i la posterior dictadura, la Regidoria 
de Patrimoni i Memòria Històrica impul-
sarà, després de l’estiu, un programa per 
commemorar el fet més important de la 
nostra història recent.
Es farà en col·laboració amb les entitats 
locals que treballen en l’àmbit històric, 
reconeguts experts i amb la participació 
dels diferents agents socials i culturals lo-
cals. Es basarà en els valors de la llibertat 
i la maduresa democràtica que suposa 
afrontar un fet traumàtic i d’especial 
rellevància per entendre el present i 
afrontar el futur. La iniciativa pretén 
transcendir l’acte simbòlic per ser un 
exercici de construcció de consciència 
col·lectiva a Ripollet.
Foto d’una obra sobre la Guerra a Ripollet.
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Nous tallers i exposicions que arriben

De 5 al 15 de setembre és la pre-
inscripció dels cursos i tallers del 
Centre Cultural. En total, se n’ofe-
reixen 35, entre tallers en família, 
desenvolupament personal, tèxtil, 
arts plàstiques, gastronomia, arts 
escèniques i musicals, TIC, arts i 
pensament i els realitzats per en-
titats. Enguany, n’hi ha tres nous 
de cuina, 6 d’arts escèniques i mu-
sicals i un de disseny de cartells. 
Els preus són 31,80 euros al mes 
els de llarga durada i 35,40 euros 
els de curta durada o monogràfics. 
Per a més informació, adreceu-vos 
al Centre Cultural.

retrospectiva Del pintor solà
Aquesta Festa Major s’inauguraran 
tres exposicions. Al Centre Cultural 
es podran veure: Pintant la foscor i 
Festimage Ripollet 2009-2015. Però, 
la principal novetat serà la retros-
pectiva sobre el pintor ripolletenc 
Andreu Solà, que s’inaugurarà el 28 
d’agost, a les 12 h, al CIP Molí d’en 
Rata. Es podrà visitar fins a l’abril i 
pren el relleu a la de riuades del 62.
Estarà dividida en tres àmbits: els 
primers anys del modernisme i l’im-
pressionisme, els gustos de l’època 
-especialment el simbolisme- i el 
mètode de treball de Solà.

Andreu Solà (1862-1902) va forjar 
la seva carrera artística primer a 
Sabadell i Barcelona i posteriorment 
a Madrid i París, on va entrar en con-

tacte amb artistes impressionistes i 
el cercle de Casas, Rusiñol i Utrillo. 
De tornada a Ripollet, va ser jutge 
de pau i regidor, destacant com a 
il·lustrador de l’obra de Verdaguer.
El fons del CIP compta, des de la seva 
inauguració, l’any 2007, amb un miler 
d’objectes, com ara eines del camp, 
indumentària, etnografia, numismà-
tica i també algunes obres d’Andreu 
Solà. Concretament, tenen 4 quadres 
i 12 apunts de l’artista, provinents de 
compres i donacions. L’objectiu de la 
Regidoria és aconseguir en préstec 
altres obres, per donar més relleu 
encara a la col·lecció d’art local que 
el CIP ja comença a tenir.

Cultura

Dos dels quadres del fons Solà del Centre d’Interpretació del Patrimini Moli d’en Rata.
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Aquesta Festa Major,
veniu a veure’ns com fem ràdio cara 

al públic a la plaça del Molí.
I el 12 de setembre,

estrena de la nova temporada. 

Tornen les Festes de la Tardor del Pont 
Vell, per a tot Ripollet i Cerdanyola

Del 23 al 25 de setembre, tornen 
les Festes de la Tardor del barri 
del Pont Vell, amb vocació de fer 
gaudir a la resta de Ripollet i a la 
veïna Cerdanyola. El programa 
d’aquesta 36a edició torna a re-
cuperar la força dels seus millors 
anys, de la mà de la Comissió de 
festes i un bon grapat d’entitats.

La celebració arrenca el divendres 
23, amb la tronada, una exhibició 
de motos i el Pontcert’16 a l’en-
velat del Ntra. Sra. dels Àngels, 
amb les formacions Buscando el 
Duende i Camaleón.
Dissabte obre la Fira d’art i artesa-
nia a la ctra. de l’Estació, que estarà 
tot el cap de setmana. Durant la 
jornada hi haurà escacs, exhibició 

canina al parc Massot i a Ntra. Sra. 
dels Àngels: jornada de donació de 
sang, taller de circ, màgia, gimcana 
fotogràfica i la tradicional cantada 
d’havaneres amb L’Espingari. En 
caure la nit, no pot faltar el correfoc, 
castell de focs i ball amb l’Orquestra 
Aquàrium, a Ntra. Sra. dels Àngels.
Diumenge hi haurà despertada 
amb els Trabucaires, xocolata i 

la Cercavila de cultura popular. 
Aquesta comptarà amb la Mar-
tineta i el Drac dels Diables de 
Cerdanyola, el Poll Foll dels Diables 
de Ripollet i els Gegants de Ripollet, 
la banda de tambors de la Casa 
d’Aragón de Cerdanyola i el ball 
de Gitanes de Ripollet. Començarà 
a les 10 amb la plantada a la plaça 
d’Emma Maleras i sortirà en rua a 
les 10.45 h. Durant el matí hi haurà 
una marxa ciclista, l’exposició de 
vehicles antics al parc de Maria 
Regordosa, botifarrada al col·legi 
Tiana i diada castellera i posterior 
dinar popular i bingo a Ntra. Sra. 
dels Àngels. Com a cloenda s’ha 
previst un concert (pendent de 
confirmar en el moment de tan-
car aquesta publicació) amb Ona 
Osuna, participant del programa La 
Voz,acompanyada dels guitarristes 
Raúl Rejes i Aleix Monzó. Podeu 
consultar el programa detallat a ri-
pollet.cat i a l’Agenda de setembre.

CulturaCultura
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Joventut
S’obre la inscripció del nou curs 
del Casal de Joves de Ripollet

El 5 de setembre s’obre la inscrip-
ció a les activitats del Casal de 
Joves, adreçades específicament 
al jovent de la població. A més 
d’impulsar el programa de la Re-
gidoria de Joventut, el Casal de 
Joves compta amb els serveis Kftí 
de Tarda, Kftó +18 i Kftàs i famílies. 
El Kftí de tarda, que el curs passat 

L’Estel celebra 10 anys de la Nit Jove 
amb una marató de concerts i activitats

L’Esplai l’Estel celebrarà 
el cap de setmana del 30 
de setembre i 1 d’octubre 
la desena edició de la 
Nit Jove amb un ampli 
programa de concerts i 
activitats.
El parc del riu Ripoll serà 
l’escenari de la marató 
d’espectacles, que co-
mençarà divendres, 30 de setembre, a les 17 h, amb una competició 
de breakdance i hiphop. A la nit, a partir de les 22 hores, actuaran els 
grups locals Animalitos del Bosque, Ron de Caña (a la foto) i Zerzedilla.
Dissabte hi haurà un dinar popular de migas, amenitzat amb un concert 
de swing. A continuació, s’ha previst un torneig de futbolí i al vespre les 
actuacions d’Epidemic Dance Show i un espectacle de circ. Finalment, 
a partir de les 22 h, els concerts tornaran a prendre protagonisme de la 
Nit Jove amb Empty Cage, PD’s Mediaplayers i altres dos grups pendents 
de confirmar en el moment de tancar aquesta publicació.
La Nit Jove, que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut,  
va néixer l’any 2007, com a punt d’inflexió dels joves que deixen de ser 
usuaris per passar a ser monitors, amb l’organització d’una festa anual 
al pati del Centre Cultural.
A més, l’Esplai l’Estel, fundat l’any 1980, organitza el Casal d’Estiu de 
l’Estel, la Baixada de Carretons de Festa Major, el gran Tió de Nadal, la 
gimcana popular i participa en el Sant Jordi a la Rambla i el Carnaval, 
entre moltes altres activitats.

va tenir 40 inscrits, va adreçat a 
nois i noies de 12 a 17 anys, que 
organitza activitats de caràcter 
lúdic, educatiu i de suport. El 
preu mensual és de 25 euros. Per 
a més informació, cal adreçar-se a 
la rambla de Sant Jordi, 6, baixos; 
www.facebook.com/kfti.ripolletdelsjoves 
o bé al telèfon 93 504 60 24.
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Comunicació

Buscant noves oportunitats laborals
Els jardins del Patronat Municipal 
d’Ocupació (PMO) van acollir, el 
passat juliol, al lliurament de di-
plomes del Programa de Formació 
i Inserció de Perruqueria i Estètica. 
A l’acte, van intervenir el regidor 
de Cultura, Oriol Mor, el delegat 
d’Educació de la Diputació de 
Barcelona i regidor de Castellar, 
Rafael Homet i l’alcalde de Ripollet, 
José María Osuna. En el seu parla-
ment, Mor va apuntar que “l’educa-
ció ha d’estar al servei de la gent i 
ha de ser pública i de qualitat, com 
també la formació permanent”. El 
regidor va afegir que els diplomes 
que lliuraven són una “obertura de 
portes, una ocasió de tenir més 
possibilitats dins del món laboral, 
que és complicat i, també, per a 
un millor desenvolupament per-
sonal”. Per la seva banda, Homet, 
va explicar que la realització del 
curs era “una qüestió de confian-
ça” per als alumnes per “tenir un 
futur millor”. “Ara opteu a millors 
feines, que durin més temps, 
millors pagades. I no us quedeu 
aquí. Teniu capacitats per conti-
nuar formant-vos sense deixar el 
món laboral. Cada vegada que us 
traieu un nou curs, les vostres pos-

sibilitats laborals augmenten”, els 
va animar. Finalment, l’alcalde va 
apuntar que els resultats del curs 
havien estat satisfactoris i que era 
“un exemple de què hem de fer a 
l’Ajuntament: posar a disposició 
de la gent cursos que els animin 
a formar-se per trobar feina”.
El Programa de Formació i Inser-
ció de Perruqueria i Estètica Curs 
ha tingut una durada de 1.000 
hores i ha estat cofinançat per la 
Diputació i l’Ajuntament. Hi han 
pres part una quinzena de joves 
d’entre 16 i 21 anys, que no tenien 
el títol de l’ESO.

l’econoMia social, 
un Filó ocupacional
Un total de 19 persones 
van participar en l’acció 
formativa sobre Econo-
mia Social, proposada 
pel PMO i realitzada pel 
Consell Comarcal. L’objec-
tiu era descobrir el sector 
de l’economia social com 
a un nou filó ocupacional que 
genera llocs de treball i reflexionar 
sobre nous àmbits/sectors suscep-
tibles de reconvertir empreses ja 
constituïdes. L’economia social 
funciona a partir d’un projecte 

Economia

La ràdio oferirà un magazín informatiu i nous 
espais de participació a partir de setembre 
La programació de la nova tempo-
rada de Ripollet Ràdio, que s’estrena 
el 12 de setembre, té com a novetats 
l’ampliació de l’informatiu dels di-
vendres, que passarà a ser de dues 
hores i la potenciació de la partici-
pació. Així, es donarà més temps a 
l’Info Setmanal, per poder fer més 
entrevistes i debatre amb més 
profunditat sobre els temes d’ac-
tualitat. D’altra banda, el musical 
que presentava Ramon Argenté els 
divendres passarà a realitzar-se els 
dimecres i periòdicament comptarà 
amb connexions des de la unitat 
mòbil per conèixer l’opinió dels ri-
polletencs en temes d’interès local i 
general. Així mateix, s’està preparant 
un cicle de debats temàtics, que 
s’oferiran al llarg de la temporada, 
alguns dels quals es faran al Centre 
Cultural amb participació del públic.

Els alumnes del curs de ràdio d’estiu en una de les pràctiques realitzades a l’emissora.

La nova graella també incorporarà 
progressivament nous espais re-
alitzats per entitats i voluntaris, a 
mesura que es vagin enllestint els 
projectes i la formació dels nous 
col·laboradors. Aquests s’emetran 
a la franja de vespre-nit.

es Busquen col.laBoraDors 
D’esports
La ràdio vol ampliar l’equip d’esports 
amb la incorporació de voluntaris, 
amb vocació pel periodisme es-
portiu. Les persones interessades 
han de contactar amb l’emissora, 

enviant un correu des de <www.ri-
polletradio.cat/contactar>. Posteri-
orment participaran en una jornada 
de formació sobre ràdio esportiva 
i ajudaran a fer un seguiment dels 
clubs locals, a través de cròniques 
i entrevistes per al programa, que 
s’emet els dilluns a les 19 hores.

celeBrat el 5è curs De ràDio 
Un total de 8 alumnes van realitzar 
el curs de ràdio, impartit el passat 
mes de juliol als estudis de l’emisso-
ra municipal i que va consistir en 4 
sessions temàtiques. Els participants 
van fer pràctiques de locució de 
programes informatius, musicals, 
textos creatius i entrevistes. Aquest 
és el cinquè any que es fa el curs, per 
on han passat prop d’un centenar 
de persones i d’on han nascut una 
desena de programes.

econòmic, una funció social i una 
gestió participativa.
El PMO organitza contínuament 
formació i plans d’ocupació. Per a 
més informació, cal adreçar-se al 
c. Sant Sebastià, 26. 93 580 76 42.

L’alcade Osuna adreçant-se als alumnes i familiars en l’acte de lliurament dels diplomes i a la dreta, el regidor Oriol Mor.
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