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El Ple Ordinari aprova inicialment        
les Ordenances Fiscals per al 2017

Els grups de l’oposició es van mos-
trar contraris a cobrar una taxa de 
casament per als empadronats a Ri-
pollet i van instar l’equip de govern 
a estudiar més a fons la retirada del 
copagament de la dependència i 
també van insistir a rebaixar l’IBI. 
CiU, PSC i C’s van recordar el com-
promís de l’equip de govern per 
abaixar el coefi cient d’aquesta taxa 
un 2% cada any fi ns a eliminar el 
10% d’augment imposar pel govern 
central.
La regidora d’Hisenda, Pilar Cas-
tillejo, va assegurar que l’IBI no 
entrava en l’aprovació inicial de les 
Ordenances Fiscals perquè s’està 
pendent d’una revisió dels valors 
cadastrals (a Ripollet no es fa des del 
2001) que ha de realitzar el govern 
central. Castillejo va emplaçar els 
grups de l’Ajuntament a fer un debat 
monogràfi c sobre l’IBI als plens de 
novembre o desembre.

El Ple Ordinari de setembre, cele-
brat el dia 29, va aprovar inicial-
ment les Ordenances Fiscals per 
al 2017 amb el vot favorable de 
l’equip de govern, l’abstenció de 
la regidora no adscrita, Mònica 
Laborda; CiU, ERC, PSC i el vot en 
contra de PP i C’s. Les Ordenances 
inclouen noves taxes i impostos 
com una taxa per a casaments a 
l’Ajuntament, retirar el copaga-
ment dels serveis de dependèn-
cia i bonificacions als vehicles 
poc o gens contaminants.

CiU, ERC, PSC i la regidora no adscrita, Mònica Laborda, 
s’hi van abstenir, i PP i C’s hi van votar en contra

La regidora d’Hisenda, Pilar Castillejo, emplaça els grups 
polítics a un debat monogràfi c sobre l’IBI al desembre 

Un altre punt relacionat amb les 
Ordenances Fiscals que va passar 
pel Ple va ser la nova taxa de 300 
euros per sancionar els bancs per 
la tinença de pisos buits. El punt es 
va aprovar amb els vots favorables 
de CiU, ERC, PSC, la regidora no ads-
crita i les abstencions de C’s i PP. La 
major part de l’oposició va demanar 
a l’equip de govern no sancionar 
els propietaris particulars i actuar 
davant les ocupacions il·legals 
d’habitatges.
També va tirar endavant la pròrroga 
a Sorea per a un any per a l’abasta-
ment de l’aigua a Ripollet per donar 
temps al procés de municipalització 
d’aquest servei. El punt va ser apro-
vat per tots els grups, excepte el PSC, 
el qual s’hi va abstenir. Alguns grups 
de l’oposició, com el mateix PSC, van 
criticar a l’equip de govern que en-
cara no s’hagi format la Comissió de 
seguiment de la municipalització, 

acordada al Ple del febrer.
Altres punts que es van tractar en la 
sessió plenària van ser l’aprovació 
de les festes locals de l’any vinent 
(5 de juny i 28 d’agost), una modi-
fi cació de partides per valor 10.000 
euros, per a material per als nous 
agents de la Policia Local que s’han 
d’incorporar aviat; i 10.000 més per a 
subvencionar reparacions i millores 
a 19 habitatges de gent gran. També 
es van aprovar els Comptes Gene-
rals del 2015 amb els vots favorables 
de l’equip de govern, la regidora no 
adscrita i les abstencions de la resta 
de grups municipals.

Mocions
Se’n van debatre cinc. En primer lloc, 
el Ple va tombar la del Partit Popular 
de rebuig al Procés Constituent. Tots 
els grups hi van votar en contra, ex-
cepte C’s (que li va donar suport) i el 
PSC (que s’hi va abstenir). També va 

ser rebutjada la moció de Decidim 
contrària a la petició d’informes per 
part del govern central per impulsar 
el Quart Cinturó. El punt va tenir els 
vots negatius de CiU, PP, C’s i PSC, 
mentre que la regidora no adscrit 
s’hi va abstenir.
En canvi, sí que es va aprovar la mo-
ció presentada per Ciutadans per 
instal·lar urinaris públics a les places 
de Pere Quart i del Molí. La proposta 
va tenir els vots favorables de tots els 
grups i l’abstenció de Decidim, que 
defensava estudiar la instal·lació 
d’urinaris a altres zones del munici-
pi. També va tirar endavant la moció 
presentada pel PSC sobre els valors 
cadastrals, per tal que la seva possi-
ble actualització no repercuteixi en 
una pujada del rebut. Tots els grups 
li van donar suport menys Decidim, 
que s’hi va abstenir.
La darrera moció, entrada per ur-
gència, va ser la presentada pel Club 
de Jubilats, que reclama la residèn-
cia de la gent gran. L’acord va tenir 
el suport unànime de tots els grups.
Seguidament, es va aprovar la 
renúncia al càrrec, per motius per-
sonals, de regidora de Ciutadans 
Íngrid Miró. El Ple va concloure 
després del torn obert de precs i 
preguntes dels grups municipals, on 
va destacar la valoració de la Festa 
Major del regidor de Cultura, Oriol 
Mor, qui va felicitar a les entitats 
per la seva gran implicació i va la-
mentar que el PSC hagi abandonat 
la Comissió.
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Eliminació del copagament de la dependència
i penalització als bancs pels pisos buits 
Crear una taxa per penalitzar 
els bancs pels pisos buits i 
eliminar el copagament de les 
prestacions a la dependència 
són dues de les novetats del 
caràcter “marcadament social” 
de la proposta d’Ordenances 
Fiscals per a l’any 2017, apro-
vades inicialment al Ple de 
setembre.

A la presentació realitzada davant 
la premsa de les Ordenances Fis-
cals 2017, l’alcalde José M. Osuna 
va explicar que les noves Orde-
nances partien de la voluntat de 
“donar-hi més contingut social” i 
que la intenció era obrir un debat 
amb la resta de grups per arribar a 
acords, de cara a la seva aprovació 
defi nitiva al desembre. 

COBRAR LES INSPECCIONS DELS 
PISOS DESOCUPATS
La sanció als pisos desocupats es 
vol fer a través del cobrament de 
les inspeccions dels habitatges. 
L’objectiu és penalitzar als grans 
tenidors, en la línia que ja aplica 
l’Ajuntament de Sabadell i que 
enguany també vol aprovar Bada-
lona. Es tracta, segons Osuna, de 
“pressionar i incentivar els grans 
tenidors d’habitatges buits perquè 
els posin en circulació, principal-
ment, en lloguer social”. Així, al Ple 
també es va aprovar una ordenan-
ça que defi neix què es considera 
un habitatge buit, per tal d’aplicar 
la taxa d’inspeccions. Aquestes 
inspeccions es focalitzaran en els 
pisos que faci més de dos anys que 

estan buits i que siguin propietat 
de grans tenidors (bancs i grans 
immobiliàries.

RETIRAR EL COPAGAMENT DELS 
SERVEIS DE LA DEPENDÈNCIA
L’equip de govern de Decidim 
també proposa retirar l’aportació 
que havien de fer les famílies pels 
serveis d’atenció domiciliària i 
teleassistència. Se’n benefi ciaran 
uns 800 usuaris de Ripollet, el que 
suposarà un cost d’uns 50.000 
euros per a les arques municipals. 
Un compromís adquirit per l’equip 
de govern, que considera aquest 
servei com “un dret universal de 
totes les persones”.

BONIFICACIONS ALS VEHICLES 
POC O GENS CONTAMINANTS
La proposta incorpora bonifi-
cacions del 75% en l’Impost de 
Vehicles d’emissions zero o els 

considerats ECO, ampliant així les 
deduccions existents fi ns ara.

TAXA PER A LES CERIMÒNIES
Casar-se civilment a Ripollet deixa-
rà de ser gratuït per sufragar part 
de les despeses que l’Ajuntament 
té per portar-les a terme. Així, els 
empadronats a Ripollet pagaran 
75 euros si es casen en divendres 
i 100 euros si ho fan en dissabte 
o festiu. Els no empadronats, 
hauran de pagar més, entre 120 
i 150 euros.

ALTRES NOVETATS
Les ordenances de l’any vinent 
preveuen incorporar una nova 
taxa de l’aigua, de cara a la muni-
cipalització del servei.
Quant a l’IBI, tot i la intenció és 
congelar-lo, resta a l’espera de la 
decisió del Govern central sobre 
el valor cadastral dels immobles.

Al llarg de les pròximes set-
manes, es realitzaran diferents 
accions per tal que els ripo-
lletencs coneguin i incideixin 
tant en les Ordenances com 
al Pressupost, abans de la 
seva aprovació definitiva. 
Així, d’una banda, es faran 
audiències públiques a dife-
rents barris per debatre sobre 
els impostos i la gestió de la 
despesa municipal.
D’altra banda, es posarà en 
marxa una iniciativa inèdita, 
que consistirà en un procés 
participatiu als instituts per 
proposar inversions per valor 
de 300.000 euros.  Les més via-
bles es podran votar a través la 
web municipal <ripollet.cat>.

Procés participatiu

Castillejo deixa el Parlament per dedicar-se només a Ripollet
Aquest mes,  la primera tinent d’alcalde, Pilar Castillejo, deixarà de ser 
diputada al Parlament de Catalunya i passarà a dedicar-se únicament a 
les seves responsabilitats com a regidora de Ripollet. Aquest fet respon 
a les manifestacions Castillejo ha fet en múltiples ocasions sobre el seu 
compromís vers Ripollet i el govern municipal, en el sentit que la seva 
tasca simultània a ambdós càrrecs seria temporal. Pilar Castillejo és 
1a tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Recursos Humans, Compres i 
Contractació, l’OAC, Informàtica, Serveis Municipals i Municipalització, 
Activitats, Comerç, Indústria, Turisme i Mercat Municipal. Com a parla-
mentària per la CUP ha estat molt activa, especialment en la defensa 
de l’ensenyament públic i contra la Llei de l’Ensenyament Públic de 
Catalunya, que considera que ha propiciat les retallades i la precaritza-
ció dels docents i que ha allunyat la comunitat educativa de la presa de 
decisions. També ha format part de l’equip negociador dels pressupostos 
de la Generalitat.

Roda de premsa de presentació de les Ordenances 2017, amb la 1a tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Pilar Castillejo; l’alcalde 

José M. Osuna i la regidora de Serveis Socials, Reyes Muñoz.

La diputada Pilar Castillejo en una intervenció al Parlament el passat mes de març.
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Els alcaldes del Vallès Occidental 
han expressat el seu malestar 
davant les traves i la manca de res-
posta de les companyies subminis-
tradores elèctriques i del gas, en re-
lació a la proposta de crear un fons 
social per lluitar contra la pobresa 
energètica. Després d’una reunió 
a la seu del Consell Comarcal, els 
alcaldes van acordar que els matei-
xos municipis iniciïn procediments 
sancionadors a les companyies 
que no compleixin amb la Llei de 
pobresa energètica. La normativa 
preveu que no es realitzi cap tall 
del servei sense un informe d’ex-
clusió per part dels serveis socials 

municipals. Així, els municipis valo-
raran en futures contractacions el 
compromís social de les empreses 
subministradores. També s’obrirà 
un debat sobre el model de gestió 
dels serveis públics, en què es va-
lori la internalització de serveis o la 
seva mancomunació, per guanyar 
en efi ciència, sense perjudicar els 
treballadors. Ripollet és un dels mu-
nicipis que ja ha apostat en aquesta 
línia i aquest any va signant un 
acord amb Cerdanyola, Sabadell, 
Barberà i Badalona explorar les 
municipalitzacions de serveis dels 
quals en vagi a vèncer el contracte 
pròximament.

Una vintena d’entitats van 
participar en l’acte ofi cial 
de la Diada Nacional de 
Catalunya, organitzat per 
l’Ajuntament de Ripollet. 
La commemoració, davant 
del monument de Rafael 
Casanova, va començar 
a les 10 hores i va estar 
amenitzada per la Societat 
Coral El Vallès, amb la interpretació 
de l’Himne de Ripollet -amb lletra 
del ripolletenc Josep M. Brull, El 
Cant de la Senyera i Els Segadors, a 
més d’un repertori especial prepa-
rat per a l’ocasió.
A la presentació es va explicar que 
es tractava d’un acte “per comme-
morar que Ripollet és un poble 
d’acollida, que s’ha anat forjant 
amb les mans de tothom i que 
s’enfronta a reptes que poden can-
viar signifi cativament el seu futur. 
Un futur on tothom hi té cabuda i 
molt a dir, un exemple de maduresa 
democràtica”. I es va remarcar que, 
“donant veu a totes les expressions”, 
l’acte d’enguany era “més col·lectiu, 

amb les entitats com a principals 
protagonistes”, “no només és un 
acte ofi cial de l’Ajuntament, sinó de 
tot el poble de Ripollet”.
Durant la cerimònia, les 21 entitats 
participants van realitzar les seves 
ofrenes fl orals i va haver-hi un ball 
de l’Associació Ripollet Country i 
dels Gegants. Van realitzar parla-
ments l’Assemblea Nacional Cata-
lana, el Partit Demòcrata Català i 
Decidim. El programa va cloure 
amb l’ofrena institucional i una foto 
amb tots els participants. D’altra 
banda, destacar que, tot i ser pre-
sents a l’acte, ERC i CpR van fer les 
seves ofrenes fora de l’acte ofi cial, 
abans del seu inici.

Es multarà a les subministradores que no 
aportin al fons contra la pobresa energètica

Una vintena d’entitats locals participen
a la Diada de l’Onze de Setembre



Octubre 2016

[6]

Co m e n ce m  a m b 
mala nota
Som a mitjans de se-
tembre, hem deixat 
enrere les vacances 

d’estiu i tornem a iniciar un nou curs 
polític. Enguany l’iniciem fent un balanç 
de la Festa Major. Si li hem de posar nota, 
aquesta no pot ser altra que “necessita 
millorar”. En la Festa Major d’enguany 

Una Festa Major re-
novada
Hem viscut una festa 
major diferent que 
creiem que ha estat 

molt ben rebuda. Ha estat renovada 
perquè hi ha hagut més espais de debat 
i de participació en el seu disseny, més 
activitats, més entitats participants, 
noves ubicacions, amb connexió amb 

Opinió
el passat i amb noves maneres de fer. 
Aquesta Festa Major tenia uns objectius 
clars: fomentar la participació i donar 
protagonisme a les entitats, descentra-
litzar espais d’activitats generant nous 
fl uxos, equilibrar el programa amb una 
oferta més àmplia i consolidar elements 
identitaris i tradicionals de la festa. Això 
ha estat possible gràcies al treball de 
moltes persones, a les quals volem agrair 

la seva implicació, treball, paciència i 
il·lusió. Començant per la nova comissió 
de Festa Major que ha treballat i debatut 
tot el contingut i orientació de la festa 
grossa. Els nous tècnics que hi han donat 
un cop de mà indispensable, les entitats 
que han organitzat una munió d’actes, 
la brigada municipal, pel treball esgo-
tador. De ben segur que hi ha aspectes 
a millorar. La Comissió haurà de fer 

una avaluació acurada, però no només 
aquesta, sinó que en aquest treball de 
millora han d’estar implicats les entitats 
i el veïnat i, per descomptat, el govern de 
l’Ajuntament. És el primer any i encara 
hem de millorar molt més la nostra festa 
gran. El canvi i la renovació van de la mà 
de la passió per com es fan les coses. A 
tot Ripollet gràcies per la vostra passió 
a l’hora de fer i repensar la Festa Major.

Respuesta al gobierno 
municipal sobre la Fiesta 
Mayor
Una vez más el gobierno 
municipal nos sorprende, 
“regañando” a la oposición 

cuando hacemos notas de prensa. En esta ocasión 
en relación a la Fiesta Mayor.
Desde el PSC, hemos participado activamente 
tanto en la comisión como en la Fiesta Mayor, 
y ha sido después, una vez finalizada, cuando 
hemos realizado nuestra valoración y la hemos 

hecho pública. Y creemos que nuestra valoración 
coincide con un sentimiento generalizado entre 
la población de Ripollet.
El gobierno municipal debe situarse en su papel 
de gobierno y aprender que la oposición está 
precisamente para valorar y hacer un seguimiento 
de sus decisiones y actos. Y aquellos que no nos 
parezcan bien poder criticarlos. Eso no es poner 
palos a las ruedas, es saludable democráticamente.
Lo que no pueden pretender es que hagamos se-
guidismo de sus decisiones y seamos partícipes de 
una Fiesta Mayor donde ha habido: improvisación 

(pregón), despilfarro (una carpa que se monta y se 
desmonta a las 4.00 de la mañana porque no era 
segura), una actividad el correbars que sólo fomen-
ta la bebida de alcohol y además el chiringuito del 
partido del gobierno que ha hecho literalmente lo 
que le ha dado la gana, se han puesto donde han 
querido, sin respetar horarios y gastando dinero 
público en su instalación.
Tenemos que decirle al gobierno que hacemos 
la oposición con total responsabilidad y espe-
ramos que podamos hacerla con total libertad. 
Utilizaremos todos los foros en los que estemos 

para decirle al gobierno todas aquellas cosas que 
consideremos que no están bien. Y esos foros no 
los ofrece el gobierno ni son fruto de su buena 
voluntad, son de todos.
Señores del gobierno, acostúmbrense a que la 
oposición les critique. Es nuestra labor. Nosotros 
respetamos la decisión de los vecinos, y por eso, 
aún sin mayoría sufi ciente, ustedes están gober-
nando y nosotros en la oposición.  
Siempre nos quedará una duda: Si el PSC no 
hubiese hecho una valoración pública, ¿la habría 
hecho el gobierno?

Nuestra apuesta: 
bajar las ordenan-
zas fi scales
Dos son los momen-
tos estelares de un 

Pleno Municipal: el Pleno de Ordenanzas, 
es decir, la decisión de cuánto queremos 
recaudar y el Pleno de Presupuestos, es 
decir, como queremos gastar e invertir lo 
recaudado. Durante el ejercicio anterior 

y ante la novedad de un nuevo gobierno 
C’s apostó por dar su voto favorable a 
las ordenanzas fi scales y conseguir dos 
aportaciones que consideramos nece-
sarias: La rebaja de un 2% del recibo 
del Impuesto de Bienes Inmuebles, así 
como destinar una partida de 120.000 
euros que nos aporta el Ecoparc del 
Besós a la reducción del gasto de la tasa 
popularmente conocida como “basu-

ras”. Para este ejercicio, sin embargo y 
después de realizar un estudio de las 
partidas presupuestarias, C’s considera 
que debe contemplarse un escenario 
fi scal con una reducción generalizada de 
los principales impuestos y/o tasas mu-
nicipales. De este modo nuestro Partido 
solo apoyará aquellas propuestas que 
vayan encaminadas a una rebaja del 5% 
de la tasa de basuras y del impuesto de 

circulación, así como el mantenimiento, 
un año más, de la rebaja del 2% del IBI. 
El gobierno municipal del “Compromís” 
no puede seguir haciendo oídos sordos 
a las peticiones que reiteradamente se le 
formulan desde la oposición y después 
del tiempo transcurrido ya va siendo hora 
de que inicie su andadura. Si no es ahora 
¿cuándo?, si no son ellos ¿quién?. En los 
próximos meses tendremos la respuesta.

C’s y CUP: 15 meses de 
incoherencia y populis-
mo en Ripollet
Desde el Partido Popular 
denunciamos la estafa a 

los votantes de Ripollet con  la aprobación de 
impuestos y presupuestos municipales con la 
votación de los antisistema con Ciudadanos. 
Juntos tomaron la decisión como gobierno mu-
nicipal sobre la recaudación y el uso del dinero 

municipal.  El resultado para los vecinos fue que 
no bajó el 10% del IBI.
El presupuesto municipal pasó a ser un galimatías 
de dinero público dividido en bolsitas con más 
intenciones que previsión económica real. Por si 
no fuera sufi ciente, actúan como gobierno en el 
despacho y como oposición reivindicativa fuera. 
C’s y CUP llevan así 15 meses con todas las venta-
jas de gobernar y ninguna responsabilidad ante 
la opinión pública por hacerlo tan mal.

El PP de Ripollet seguimos reclamando dar 
un respiro a las familias y que la efi ciencia del 
Ayuntamiento aumente. Es preciso por tanto, 
devolver el IBI a su coefi ciente y generar un ahorro 
del 10% para el bolsillo de todos. Los gastos para 
hacer populismo de los grupos municipales de 
gobierno deben desaparecer.
El PP de Ripollet queremos un cambio en todas 
esas partidas para que se destinen a aumentar 
el apoyo al empleo y ayudar a los ripolletenses 

que intentan seguir adelante económicamente 
tras los duros años de crisis.
En estos meses, desde el PP municipal hemos 
pedido atención sobre temas de seguridad. 
También hemos llevado al pleno y al Parlament 
el peligro que supone un río lleno de obstáculos 
ante una riada. En el futuro, como en el pasado, 
trabajamos a diario para que la prioridad sean me-
joras reales en ocupación, seguridad y economía 
de los vecinos de Ripollet.

Nou curs polític
Encetem un nou curs 
polític. En l’àmbit 
estatal, el fantas-
ma d’unes terceres 

eleccions generals per Nadal cada 
vegada pren més forma mentre que a 
Catalunya estem enllestim les tres lleis 
de desconnexió i el govern Puigdemont-
Junqueras és avalat sense problemes 

al Parlament. A Ripollet també tenim 
alts i baixos. Després de la ressaca de la 
Festa Major d’enguany a qui ningú ha 
deixat indiferent, reprenem l’activitat 
política amb qüestions importants com 
les ordenances fi scals i els pressupostos, 
dues de les qüestions indestriables més 
importants pel municipi. Des d’ERC-
JpR-AM apostem perquè aquestes 
esdevinguin, aquest cop sí, les eines 

necessàries, efi caces i progressistes que 
Ripollet es mereix; han de permetre ar-
ticular el canvi de Ripollet tot elaborant 
i perfi lant un model més democràtic, 
econòmicament pròsper i sostenible, i 
culturalment fort. Com ja vam dir l’any 
passat, si aquestes condicions no es 
compleixen, difícilment les republica-
nes i republicans de Ripollet hi podrem 
donar suport, ja que al cap i a fi  no seran 

més que la continuació del bagatge so-
cioconvergent dels últims anys. No ens 
quedem amb les paraules, anem als fets; 
no ens quedem en la voluntat, siguem 
valents. Esperem que el govern desperti 
i entengui que aquesta és l’única via per 
disposar del suport del nostre grup, però 
també que aquesta és l’única per trobar 
solucions a les problemàtiques reals dels 
nostres ciutadans de Ripollet. Som-hi!

s’ha demostrat el tarannà de l’actual 
equip de govern municipal, IMPROVI-
SACIÓ a dojo, si no ja ens explicaran el 
perquè de la instal·lació de dues postes 
de gran alçada de la Rambla Sant Esteve, 
davant el Mercat Municipal, i la seva reti-
rada a cuita corrent abans del comença-
ment de la Festa Major. Quants diners 
ens ha costat la broma?. IMPROVISACIÓ 
en el Pregó, es van dedicar a anunciar 

a “bombo i plateret” que enguany el 
Pregó el farien mestres del col·lectiu de 
mestres jubilats de la vila i a l’hora de la 
veritat van haver de cercar dos mestres 
a cuita corrent perquè els hi salvessin 
“el cul”. IMPROVISACIÓ a l’hora d’ubicar 
el “Mercat de la Vinya” al carrer Afores. 
Contents estaven els fi raires, que per 
cert eren gairebé els mateixos que altres 
anys paraven “El Mercat Medieval”. Això 

sí, per contents, contents, els veïns del 
Parc de les tauletes a la Rambla Pinetons. 
Contents per què la gresca i xerinol·la 
organitzada pel xiringo del COP va durar 
fi ns a ben avançada la matinada, sort 
que van dir els seus representants que 
si els permetien el canvi d’ubicació com-
plirien amb l’horari establert. Veurem 
com continua el curs polític, però d’inici 
no pinta gaire il·lusionant.
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El carrer d’Àngel Guimerà ha 
passat a ser de doble sentit. 
Per fer-ho possible, ha calgut 
eliminar l’aparcament d’un dels 
carrils. L’actuació  va ser propo-
sada a les diferents assemblees 
que es van dur a terme al barri 
de Maragall, amb motiu del 
debat del Pla de Mobilitat Ur-
bana i Sostenible de Ripollet. 
En aquestes assemblees, els 
veïns havien demanat millorar l’accés al carrer de Sant Enric que, segons 
comentaven, era més difícil des que s’havia produït el canvi de sentit 
del carrer de Maragall.

Via pública

Es rehabilita el Centre Cívic de Can Tiana-Pont Vell

El Centre Cívic de Can Tiana-Pont 
Vell torna a lluir com nou després 
de les millores realitzades per la 
Mancomunitat intermunicipal de 
Ripollet-Cerdanyola-Montcada. Els 
treballs, que han tingut un cost de 
12.000 euros, han consistit a pin-
tar els dos pisos de la instal·lació, 
l’adequació dels banys, canviar 
les llums d’emergència i arranjar 
diversos desperfectes.
El passat 19 de setembre van 
visitar el centre els alcaldes de 
Ripollet, José María Osuna i de 
Cerdanyola, Carles Escolà, així 
com el quart tinent d’alcalde de 

Ripollet, David Fontanals. Segons 
Fontanals, “l’actuació és una mos-
tra de l’impuls que és vol donar 
al centre i al barri”. Va destacar 
la “dignifi cació” que s’havia fet a 
la instal·lació i, especialment, de 
la planta superior, on La Gresca 
realitza el servei de casal de barri 
i que estava molt deteriorada.
Per la seva part, l’alcalde Osuna, 
va recordar que continua enda-
vant el projecte per dotar al barri 
d’un equipament nou i més gran 
i va avançar que abans de fi nals 
d’any l’antic Celler Cooperatiu ja 

podria ser de propietat municipal. 
No obstant això, mentrestant no 
s’assoleixi, s’aniran fent millores i 

treballant amb les entitats perquè 
defi neixin com treure major profi t 
a l’actual Centre Cívic.

El regidor David Fontanals i l’alcalde José M. Osuna, amb els seus homòlegs de Cerdanyola a la visita d’obres. A l’esquerra el vestíbul 

d’accés a la zona comuna i al pis superior on La Gresca realitza el servei de casal.

Canvis de senyalització al centre

Recentment s’han realitzat canvis en la senyalització per facilitar el trànsit 
a la rambla de Sant Esteve, en el tram entre Pizarro i Canigó. Aquestes 
actuacions han anat a càrrec de la Brigada Municipal en coordinació 
amb Policia Local, d’acord amb els veïns, comerciants i línies de bus.

Àngel Guimerà passa a doble sentit

Es reobre l’aparcament del CAP
Breus

Després d’estar mesos fora de servei, ja torna a funcionar l’aparcament 
soterrani del CAP de carrer de Tarragona. L’horari és únicament diürn, 
de 7.30 a les 19.30 h. Està regulat amb barreres i circuit tancat de tv. Se 
sancionarà a qui en faci un ús indegut.

Obres al clavegueram de l’INS Companys
La darrera setmana de setem-
bre es van realitzar obres de 
millora del clavegueram de 
l’institut Lluís Companys i de 
l’escola Escursell, per tal de mi-
llorar l’evacuació de les aigües 
pluvials directament al riu, 
per prevenir inundacions. Per 
aquest motiu, es va haver de 
tallar el trànsit del vial de riu 
Ripoll, al tram de les immediaci-
ons dels dos centres educatius.
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Treballant en el problema dels pisos buits

marc legal per poder actuar l’any 
vinent amb garanties d’obtenir els 
resultats desitjats.

SEGUIMENT INTEGRAL
Després de la inspecció de la 
Policia Local i la visita de la treba-
lladora social, amb la informació 
recollida del pisos ocupats. Serveis 
Socials fa un procés de detecció 
de les necessitats i un diagnòstic 
per oferir suport i, si es considera, 
alternatives.
L’objectiu del programa és poder 
oferir a les persones que pateixen 
aquesta problemàtica un servei 
d’atenció i acompanyament en 
la recerca de la millora, treballant 
per la prevenció del deteriorament 
d’aquestes situacions. En segon 
lloc, es busca disposar de dades 
de la problemàtica d’habitatge en 
els usuaris atesos a Serveis Socials 
per poder conèixer l’envergadura, 
plantejar sortides i planifi car els 
recursos necessaris.
Mitjançant l’estudi de la situació, 
a través d’entrevistes i la recolli-

D’esquerra a dreta: Esteban Farras, de l’Oficina de l’Habitatge de Ripollet; Reyes Muñoz, regidora de Serveis Socials; Oriol Mor, .3r 

tinent d’alcalce i Montse Mas, cap de Serveis Socials a la presentació de les accions d’habitatge del passat juliol de 2016.

A principis d’octubre està pre-
vista la publicació de les llistes 
provisionals, amb la baremació 
i els exclosos, del procediment 
d’adjudicació dels habitatges 
en règim de lloguer amb opció 
a compra, de les promocions de 
l’IMPSOL a barri dels Pinetons. 
Paral·lelament, els Serveis So-
cials municipals, amb el suport 
de la Policia Local, realitzaran la 
inspecció d’una segona tongada 
de100 pisos, dels 400 buits dels 
bancs que s’estima que hi ha a 
Ripollet.

PISOS DELS PINETONS
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà i 
l’Impsol han rebut un total de 384 
sol·licituds, que opten a un dels 
74 pisos de lloguer amb opció a 
compra que s’han desbloquejat 
després de mesos d’insistència de 
l’Ajuntament. Fins al 21 d’octubre, 
les persones que hagin quedat ex-
closes i que no estiguin conformes 
amb el resultat de la comprovació 
de la documentació i certifi cacions 
realitzada durant el mes de setem-
bre, podran presentar al·legacions. 
La resolució es coneixerà a fi nals 
d’octubre. A primers de novembre 
es publicaran les llistes defi nitives, 
numerades amb baremació i el 
sistema del sorteig que s’utilit-
zarà. Aquest, tindrà lloc a mitjan 
novembre de cara al públic en un 
lloc que s’anunciarà dies abans.

QUÈ PASSA AMB ELS PISOS 
BUITS DELS BANCS?
Aquest any s’ha posat en marxa 
l’Ofi cina Local d’Habitatge i una 
de les seves tasques ha estat la 
detecció de pisos desocupats, pro-
pietat dels bancs. Segons l’últim 

recompte n’hi ha uns 400. En una 
primera remesa, es va encarregar a 
la Policia Local que n’inspeccionés 
100, dels quals es va trobar que un 
30% estaven buits i a la resta hi vi-
vien famílies en situació irregular.
Recentment, s’ha incorporat una 
treballadora social al departament 
d’Habitatge, per fer visites domici-
liàries a aquestes famílies. Ara, s’ha 
tramès una segona remesa més a 
la Policia Local i a la treballadora 
social per inspeccionar-ne un altre 
centenar, tot i que s’esperen uns 
resultats similars.
A propòsit d’això, el passat Ple va 
aprovar l’Ordenança i la Taxa per 
a la inspecció i detecció d’habi-
tatges buits, que busca pressio-
nar els bancs perquè els posin a 
lloguer social. El proper pas serà 
la redacció el Programa d’inspec-
cions d’habitatges buits del 2017, 
el document jurídic-administratiu 
que estableix l’ordre d’actuacions 
per arribar a una Resolució amb 
mesures per a la mobilització d’ha-
bitatges, aconseguint tenir tot el 

da de documentació, es valoren 
les necessitats i la problemàtica 
social que s’hi pugui produir. La 
intervenció posterior consistirà en 
la mediació amb el propietari i el 
jutjat, per poder regular la situació 
en el mateix habitatge a través 
d’un contracte de lloguer que 
s’ajusti a la situació de la família o 
buscant alternatives.
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Acord per estudiar les queixes sobre l’E-4
El Servei Territorial de Transports 
de Barcelona estudiarà les quei-
xes dels veïns i veïnes de Ripollet 
produïdes durant l’agost sobre el 
funcionament de la línia E-4. Així 
ho va comunicar el seu màxim 
responsable, Jordi Follia, al regidor 
de Mobilitat i Transport Públic, 
Fran Sánchez, en el marc de la 
trobada que van mantenir el 15 
de setembre. Sánchez va recordar 
que és competència de la Genera-

litat dotar de pressupost sufi cient 
aquest servei i, per tant, va exigir 
una solució a aquest problema 
que es produeix durant el període 
estiuenc. Des del Servei Territorial 
de Transports es va prometre mirar 
si és possible dotar de més pressu-
post al servei E-4 de cara al 2017. 
El regidor de Mobilitat i Transport 
Públic va comentar que “el govern 
espera la solució el darrer trimes-
tre d’aquest any”.

Èxit de participació en els actes de      
la Setmana de la Mobilitat Sostenible
L’Ajuntament va valorar positiva-
ment les activitats de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura 
i del Dia sense Cotxes. Activitats 
que van comptar amb una desta-
cada participació, especialment 
dels joves i que van tenir lloc 
entre el 16 i el 25 de setembre. 
La celebració va comportar el tall 
d’alguns carrers, els quals van can-
viar els cotxes per bicis, scooters, 
skates i patins.

Les activitats van arrencar amb un 
concurs fotogràfi c a Instagram sobre 
la mobilitat sostenible. Diumenge, 
18 de setembre, una cinquantena 
de persones va participar al circuit 
sobre rodes organitzat des de la Ju-
gatecambiental. El programa va con-
tinuar dijous 22, Dia sense Cotxes. El 
carrer de Balmes es va tallar i a l’al-
çada de l’Ajuntament es va ubicar el 
servei R Bici. També es va instal·lar un 

expositor de bicicletes elèctriques 
per gentilesa de l’empresa Legend 
E Bikes. A la tarda, la Policia Local va 
instal·lar un circuit d’educació viària. 
Durant tota la jornada, 109 persones 
hi van participar. El dissabte, 24 de 
setembre, a la Rambla es va instal·lar 
un expositor i material informatiu 
proporcionat per servei Bicibox de 
l’AMB. També es va organitzar una 
patinada a càrrec de Patins Solidaris 
i unes classes d’skate i scooter i un 
concurs de domini dels mateixos a 
càrrec de BullPark 13. Hi van parti-
cipar 90 persones. Diumenge 25, 
61 persones van participar en la 
pedalada que va sortir del parc dels 
Pinetons i va arribar al Pont Vell. Les 
empreses de transport públic també 
van col·laborar. Així, Autocars Font 
va regalar targetes multiviatges 
entre els participants a tots els actes 
i la línia B5 directe a Sabadell va ser 
gratuïta el dijous 22 gràcies a Sarbus.
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El divendres 23 de setembre a 
la tarda, una línia de tempestes 
va travessar Catalunya i cap al 
vespre va arribar a la costa cen-
tral, on va ploure intensament 
durant força estona; a Ripollet 
només es van recollir 6,4 l/m2, 
tot i que l’ambient tempestuós 
de la costa es podia percebre 
i veure des de qualsevol terrat 
del poble. Dos dies més tard, el 
diumenge 25 i també a la tarda, 
dues tempestes es dirigien cap 
al sud del Vallès Occidental (on 
es troba Ripollet) presagiant 
un registre de precipitació im-
portant, però fi nalment es van 
desviar cap al Maresme i la pluja 
recollida a Ripollet només va ser 
de 2,4 l/m2... Si mirem els regis-
tres dels episodis de precipitació 
a Ripollet, veurem que són pocs 
els que sobrepassen els 15 – 20 l/
m2, comparats amb els registres 
d’altres zones properes, i que 
les tempestes sovint passen de 
llarg o de passada. És casualitat? 

El temps és capritxós (o no).
Eloi Isern

Associació Ripollet Natura

Amb tota probabilitat no, ja que el 
moviment de les masses d’aire i 
el canvi de les condicions físiques 
ambientals que provoquen la 
condensació del vapor d’aigua en 
gotes de pluja ve condicionat per 
les peculiars característiques de 
cada lloc. La calor emesa pels edi-
fi cis del nucli urbà, l’existència dels 
turons de la serralada de Collse-
rola, la distància al mar... Aquest 
són factors que s’han de tenir en 
compte i són els que determinen 
que una tempesta passi per sobre 
nostre o ho faci per damunt de 
Mollet, per exemple. Conèixer com 

afecten aquests factors locals en 
la dinàmica meteorològica servirà 
perquè cada vegada els capricis 
del temps estiguin més controlats 
(seguirà fent el que voldrà, però 
almenys sabrem perquè!).
L’any hidrològic que hem deixat 
enrere (entre el mes de setembre 
de l’any 2015 i el mes d’agost 
d’aquest 2016) ha sigut molt sec, 
amb només 370,3 l/m2 de preci-
pitació (una mica superior a la de 
l’any passat, que va ser el més sec 
dels darrers 23 anys amb 325,6 l/
m2). En aquest resum cal destacar 
les elevades temperatures que 

s’han registrat durant el darrer 
mes de setembre: la tempe-
ratura mitjana sobrepassa en 
dos graus a la del setembre de 
l’any passat (20,1 ºC el 2015 i 
22,1 ºC el 2016) i la temperatu-
ra màxima assolida al mes de 
setembre d’enguany (34,4 ºC) 
és gairebé cinc graus més alta 
que l’observada al mes de se-
tembre de l’any passat (29,6 ºC). 
I amb això de la temperatura, 
a diferència de la precipitació, 
tots els pobles del voltant la 
pateixen igual...

Explora el teu parc!

Nou punt d’informació 
sobre estalvi energètic

El Centre Cultural acollirà el pròxim 17 d’octubre, a les 18 h, una xerrada sobre el 
Punt d’informació sobre l’estalvi energètic. Es tracta del tret de sortida d’aquest 
projecte, organitzat per l’Ajuntament de Ripollet, la Casa Natura i l’Associació 
Ripollet Natura, amb l’objectiu d’assessorar els ciutadans perquè  aconsegueixin 
minvar la despesa de consum energètic i les emissions de cO2. A la xerrada, a més, 
s’informarà dels dies i horaris on el punt s’instal·larà a les diverses associacions 
de veïns del municipi, per tal d’atendre, amb cita prèvia, les peticions particulars.

El mes d’octubre torna el projecte de dinamització de parcs ‘Explora el teu parc, 
que es durà a terme tots els dimarts i dijous, de 16.30 a 18.30 h. La Casa Natura 
oferirà una gimcana de descoberta dels parcs Carles Ferré, riu Ripoll, Mestres, 
Norbert Fusté, Dolores Ibárruri, Oriol Martorell, Tiana i Gassó Vargas.  

Serveis
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L’institut, més necessari que mai
Ripollet necessita el quart ins-
titut. Aquesta és una de les 
conclusions que es desprenen 
de l’Informe de Planificació 
Educativa a Ripollet que es va 
presentar el 26 de setembre 
al Centre Cultural davant els 
diversos agents educatius lo-
cals. L’acte, que es va produir 
en el marc del Consell Escolar 
Municipal (CEM), va ser conduït 
per la responsable de l’estudi, 
Clara Albors i Llenas, del depar-
tament de Gerència de Servei 
d’Educació de la Diputació de 
Barcelona. L’Ajuntament va 
sol·licitar aquest estudi a tra-
vés del catàleg de serveis de 
suport municipal amb l’objectiu 
d’analitzar i conèixer la població 
escolar i els serveis educatius de 
Ripollet.

Tot i que inicialment estava previst 
presentar els resultats al febrer, la 
demanda per part dels municipis 
va fer que la Diputació endarrerís 
el lliurament de conclusions. En 
una segona fase, l’Escola d’Adults 
de Ripollet serà una de les prime-
res a formar part d’un nou estudi 
de planifi cació que es realitzarà 
aviat.
Algunes de les dades que s’han 
estudiat són: l’evolució dels alum-
nes per etapa i per titularitat de 
centre (públic/privat); l’evolució de 
l’alumnat per edat, la comparació 
amb dades en relació a Catalunya; 
l’evolució de l’alumnat per promo-
cions d’ESO; la projecció futura de 
la població escolar del municipi; 
quina necessitat d’unitats esco-
lars dels diferents cursos o cicles 

educatius hi haurà al municipi; o 
la relació de places cobertes i pla-
ces vacants en un territori durant 
darrer curs escolar.
De tota aquesta anàlisi, algunes 
de les necessitats clares que se’n 
desprenen són la necessitat d’un 
centre de secundària que sigui 
polivalent, ja que es preveu un 
augment evident de l’alumnat en 
aquesta franja d’edat; la necessitat 
de treballar l’autoestima i la moti-
vació a secundària; la necessitat de 
cercar ajuts i beques per potenciar 
que els joves puguin seguir estudi-
ant; i la necessitat de polítiques de 
gènere perquè els nois i les noies 
accedeixin a la universitat.
Altres dades que a destacar és que 
en els anys vinents hi haurà una 
davallada de població de 0 a 2 
anys; que els alumnes de primària 
de Ripollet pel que fa a la repetició 
de curs es troben millor que la 
mitjana catalana; i que són força 
els joves que marxen de Ripollet 

per estudiar el cicle formatiu que 
volen, entre d’altres.
En aquest sentit, totes aquestes 
dades han de servir per fonamen-
tar i validar la presa de decisions 
que impliquen la planificació 
educativa d’un territori; així com 
el disseny de les polítiques edu-
catives locals, per tal que aquestes 
responguin a les necessitats reals 
de la ciutadania. En aquest sentit, 
ajudaran també a treballar a la 
comissió de planifi cació que s’ha 
generat amb representants del 
CEM.
Ahir també es va convidar a la 
directora de Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Vallès Occiden-
tal, Carme Vigués, que va excusar 
la seva assistència i amb la que 
el regidor d’Educació, Oriol Mor, 
mantindrà una reunió aviat. En la 
propera sessió, que tindrà lloc el 6 
d’octubre, una comissió del CEM 
treballarà el Pla Educatiu Local 
2017-2018.

Manifestació a favor del quart institut organitzada el 31 de maig del 2015

Acte de benvinguda al curs escolar 
El Teatre Auditori del Mercat 
Vell va acollir tot el 8 de 
setembre la jornada d’inici 
del curs escolar 2016-2017 
que organitzava el Centre 
de Recursos Pedagògics 
(CRP) de Ripollet, Montcada 
i Reixac i Santa Perpètua de 
Mogoda. En aquesta jornada 
es van presentar experièn-
cies d’aula que integren els 
recursos digitals per promoure 
l’intercanvi d’experiències i les 
bones pràctiques en l’ús de la tec-
nologia educativa. L’acte també va 

servir per compartir experiències 
innovadores, entre elles les de 
les escoles ripolletenques Enric 
Tatché, Anselm Clavé i Escursell. 

Presentació 
de l’Associació    
d’Amics El Martinet

El Centre Cultural acollirà el 19 
d’octubre una presentació de 
l’Associació d’Amics de l’escola El 
Martinet. A l’acte, que començarà 
a partir de les sis de la tarda, inter-
vindran Carles Parellada, Meritxell 
Bonàs i Jordi Jorba, membres de la 
junta de l’entitat. 
L’Associació d’Amics del Martinet 
és una entitat sense ànim de lucre 
formada per persones amb un fort 
interès sobre l’educació i la infància. 
Des del 2007 l’entitat pretén gene-
rar debat i refl exió pedagògica i 
educativa entre la societat tenint 
com a referent l’escola El Martinet.
L’Associació organitza amb regula-
ritat formacions diverses dirigides 
a professionals de l’educació i dóna 
suport a publicacions i recerques 
pedagògiques a la fi  de fer públi-
ca i reivindicar una determinada 
imatge d’infància i de defensar els 
drets dels infants envers una edu-
cació de qualitat. Es pot trobar més 
informació sobre l’entitat a la web 
<amicsdelmartinet.cat>.

L’alcalde de Ripollet, José 
María Osuna, va tancar 
l’acte llançant una aposta 
per l’educació pública de 
qualitat i reivindicant la 
millora dels equipaments 
educatius i contra l’exclusió 
social. Aquesta jornada es 
realitza cada any en un 
dels tres municipis que 
abasta el CRP. L’any passat 

es va realitzar a Santa Perpètua i 
el darrer cop que es va celebrar 
a Ripollet va ser el 2013 i va tenir 
com a escenari el Centre Cultural.

Es posen en marxa 
els tallers grupals 
‘Ara parles tu’

Aquest mes d’octubre tornen a 
posar-se en marxa els tallers ‘Ara 
parles tu’, una sèrie de cursos 
grupals que es realitza des del 
departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament. Els objectius dels ta-
llers són la millora de les capacitats 
i habilitats personals; el foment del 
suport emocional; el coneixement 
d’estratègies per resoldre proble-
mes i prendre decisions, i la mi-
llora de l’autoestima i l’acceptació 
personal. Els tallers s’han dividit en 
dos grups. Un està adreçat a mares 
joves (fi ns 30 anys) i es realitza al 
centre obert La Placeta. L’altre, per 
a mares de fi lls adolescents, es duu 
a terme al CIP Molí d’en Rata.
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El Club de Jubilats aixeca la veu 
per demanar la residència

Xerrada sobre la 
grip al Casal d’Avis 

El pròxim 17 d’octubre, de 10 a 12 
h, el Casal d’Avis acollirà una xer-
rada sobre la grip. Les infermeres 
de l’UGAP Ripollet, Inmaculada 
Pedregosa i Ana Gámez seran 
les encarregades d’explicar com 
prevenir i curar la grip. 

  Tallers de memòria i gru-
pals. La Regidoria de Serveis 
Socials ha programat per a 
aquesta tardor diversos tallers 
de memòria que porten per títol 
‘Activa el teu cervell’. L’activitat 
es durà a terme d’octubre a 
desembre, en diversos grups, 
al Casal d’Avis. Més informació 
a Serveis Socials (c/ Salut, 1) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 
hores (telèfon 93 504 60 07).

“Volem aconseguir que la residèn-
cia sigui una realitat”, assegura un 
dels portaveus del Club de Jubi-
lats, que lidera la reivindicació de 
la residència. Però la realitat, asse-
guren, “és que fi ns ara hi ha hagut 
una manca de voluntat política”, ja 
que Ripollet, amb gairebé 40.000 
habitants, “no té les infraestructu-
res que ens mereixem”. El col·lectiu 
demana ara “passar als fets”, per tal 
d’arribar al Parlament i aconseguir 
que la Generalitat inclogui la resi-
dència als seus pressupostos. 
Així, al Ple del passat 29 de setem-
bre es va aprovar per unanimitat 
una moció per tal que el consis-
tori consideri com a prioritària la 
construcció de la residència i faci 
arribar una petició de suport a la 
Generalitat.  
Fins ara ja han rebut el compro-
mís de diputats de Ciutadans, 

L’objectiu principal del col·lectiu és que la seva petició arribi al Parlament

Catalunya Sí que es Pot i de la 
CUP de portar al Parlament de 
Catalunya una proposta de reso-
lució a favor de la residència per a 
la gent gran a Ripollet i el passat 
3 d’octubre tenien previst reunir-
se amb parlamentaris catalans 
del PP. El Club de Jubilats també 
reclama més suport social en les 
seves manifestacions públiques 
per tal de reclamar la residència i 
no descarta noves mobilitzacions. 

DIA DE LA GENT GRAN
El passat 1 d’octubre, el Club de 
Jubilats, juntament amb el Casal 
d’Avis i l’Ajuntament de Ripollet 
va celebrar el Dia Internacional 
de la Gent Gran. La jornada va 
comptar amb les actuacions de 
l’Associació 3 pasos i del Cuadro 
Andaluz. El Club de Jubilats va 
aprofi tar per instal·lar un estand 
on venien samarretes reivindicant 
la residència.     
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Testimonis del drama dels refugiats
Joan Carles Mompel i Arantxa 
Rodríguez coneixen de primera 
mà la problemàtica dels refugi-
ats. Són voluntaris de les enti-
tats Acció Solidària i Logística, 
i Micròpolis Tessalònica, res-
pectivament. Les dues entitats  
col·laboren amb la Plataforma 
per a les Persones Refugiades 
de Ripollet.

Quina ha estat l’experiència 
d’Acció Solidària i Logística amb 
els refugiats?
Al febrer ens van comunicar que 
hi havia molta gent que creuava 
el mar des de Turquia fi ns a l’illa 
de Lesbos. Hi vam anar un grup 
de cinc persones per atendre-les 
i traspassar-les a les autoritats 
locals.

També heu estat al camp d’Ido-
meni.
Sí, hi vam estar col·laborant apor-
tant aliments frescos, però també 
els vam ajudar a fer-los autònoms, 
a què es cuinessin ells el menjar.

Quina és la situació ara mateix?
El que em diuen és que la situació 
asl camps no és gaire bona. Els 
immigrants no són tants lliures i al 
govern grec li falta capacitat. Molts 
immigrants estan descontents.

Arantxa, quan vas ser a Grècia?
Hi vaig ser al juliol, i la situació és 
molt dolenta tant pel que fa a les 
infraestructures com per la manca 

de seguretat i la poca varietat ali-
mentària. Psicològicament, la gent 
està molt cansada.

En què consisteix Micròpolis 
Tessalònica?
És un centre social per la llibertat 
que va néixer quan van tancar 
Idomeni i van sorgir els camps 
militars. Llavors es va crear un 
grup potent de solidaritat amb 
l’objectiu de dignificar la vida 
d’aquestes persones. El que més 
em va agradar és la integració 
d’aquestes persones a la societat 
amb escoles, alimentació, assistèn-
cia sanitària i legal, i introduir-los a 
la societat grega.

Les autoritats us deixen treba-
llar?
(JCM) La nostra organització ha 
gaudit de cert prestigi, per la qual 
cosa en alguns camps sí, però 
sempre depèn del cap d’aquell 

camp en concret. 
(AR) També depèn del camp i 
del cap militar. En alguns casos 
entrem com podem i altres pots 
entrar normal.

Quines creieu que són les me-
sures necessàries per pal·liar la 
situació?
(JCM) Totes polítiques. La gent ha 
de poder tornar al seu país. El que 
nosaltres fem és pal·liatiu. 
(AR) Hi ha una necessitat econòmi-
ca absoluta per poder llogar pisos 
i que els immigrants tinguin una 
vida digna.

Quines són les vostres expec-
tatives sobre els actes de su-
port als refugiats que es fan a 
Ripollet?
(JCM) Que es prengui consciència 
del que està passant. Els nostres 
polítics ho amaguen, però la gent 
ha de demanar més informació.

La Plataforma per les Perso-
nes Refugiades de Ripollet 
va celebrar el 17 de setembre 
una jornada de sensibilització 
i suport als refugiats que va 
comptar amb i la projecció de 
la pel·lícula Un dia perfecto i 
la venda de bosses solidàries. 
L’objectiu era recollir fons, que 
destinaran a diversos projec-
tes de les entitats Acció Soli-
dària i Logística i Micròpolis 
Tessalònica a Grècia. La pluja 
va fer canviar de la rambla al 
Centre Cultural l’escenari de 
la projecció, però tot i així la 
Plataforma va fer una valora-
ció positiva de la jornada, per 
la quantitat de persones que 
hi van assistir. Els interessats 
a col·laborar poden adquirir 
les bosses solidàries a alguns 
establiments de la Unió de 
Comerciants. El preu és de 3 €.

Segueix la venda de 
les bosses solidàries

El Fòrum Soterrem l’Autopista i representants dels partits polítics de 
Ripollet es van trobar el 27 de setembre al Centre Cívic del Pont Vell. 
La trobada, a la qual van assistir una vintena de persones, va servir per 
donar a conèixer la problemàtica a les diverses formacions municipals. Hi 
van anar representants de Convergència, el PSC i Decidim. Els membres 
del Fòrum els van demanar consens entre ells per donar suport a les 
reivindicacions del Fòrum i fer arribar la seva problemàtica al Parlament. 
Durant la trobada es van exposar les problemàtiques que comporta tenir 
l’autopista a tocar dels pisos, com el soroll, l’aïllament respecte al centre 
del municipi o la insalubritat que es pateix a diferents espais del barri.

L’Ajuntament condemna un cas 
d’amenaces al col·lectiu LGTBI

L’Ajuntament de Ripollet va fer 
pública el 17 de setembre una 
declaració institucional de rebuig 
i condemna a les “conductes 
d’homofòbia, bifòbia o transfòbia 
en contra del col·lectiu LGTBI”, 
en relació a la detenció d’un veí 
de Mataró acusat d’amenaçar de 
mort al col·lectiu LGTBI a través del 
seu perfi l a les xarxes socials. En la 
declaració, l’Ajuntament dóna el 
seu suport al consistori mataroní  
de personar-se com a acusació po-
pular contra el veí i insta les auto-
ritats judicials a revisar la situació 
de llibertat de què ara gaudeix 
l’individu. El document també fa 

una crida a la població a denunciar 
qualsevol altre atac al col·lectiu 
LGTBI. Per altra banda, el 23 de 
setembre l’Ajuntament també va 
commemorar el Dia Internacional 
de la Visibilitat Bisexual. Per aquest 
motiu, del balcó de l’OAC va pen-
jar la bandera d’aquest col·lectiu 
durant el cap de setmana del 23 
al 25 de setembre.
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Visita a les entranyes del Molí d’en Rata

El Centre d’Interpretació del Patrimoni obre al públic 
per primer cop la sala de reserva i el magatzem 

L’activitat i una visita guiada a la mostra sobre Solà 
formaven part de les Jornades Europees del Patrimoni

La tècnica de Patrimoni Elena Vilal-
ta va ser l’encarregada de guiar els 
visitants per la sala de reserva i el 
magatzem del CIP Molí d’en Rata. 
Vilalta va explicar que aquests dos 
espais conserven objectes donats 
per veïns i veïnes de Ripollet, en la 
seva major part.
En el cas del magatzem, aquesta 
zona acull elements per muntar 
exposicions, així com mostres 
anteriors, però també objectes 
que encara estan pendents de 
classifi car. En el cas de la sala de 
reserva, que alberga prop d’un 
miler de peces, aquestes ja estan 
totalment identifi cades a l’espera 
de ser exposades algun dia.
Entre els objectes que descansen 
a la sala de reserva i que van cridar 
més l’atenció dels assistents a la 
visita van destacar diverses peces 
de roba infantil i femenina del se-
gle XIX, una roda de molí trobada 
al costat del jaciment del bronze 
del parc dels Pinetons i una peça 
de fusta per desbrossar cànem del 
segle XVIII.
La sala de reserva i el magatzem 
del CIP constitueixen la part més 
desconeguda de l’equipament. Tot 
i així, es tracta d’un dels espais on 
és més visible la participació, ja 

El Centre d’Interpretació del 
Patrimoni (CIP) Molí d’en Rata 
va obrir al públic per primer cop 
la sala de reserva i el magatzem. 
L’acte va tenir lloc el 18 de se-
tembre en el marc de les Jorna-
des Europees del Patrimoni. Els 
assistents també van participar 
en una visita guiada a l’exposi-
ció sobre el pintor ripolletenc 
Andreu Solà.

que acull una col·lecció fruit prin-
cipalment, de la donació de veïns 
i veïnes que han volgut contribuir 
a la conservació i difusió del patri-
moni local.
Les Jornades Europees del Patri-
moni a Ripollet portaven per títol 
Patrimoni de tot@s. El lema es va 
crear amb la voluntat de posar 

en relleu la cooperació de tots els 
agents necessaris per a difondre i 
conservar el patrimoni cultural i 
fomentar la màxima visibilitat de la 
participació ciutadana, de manera 
que les comunitats locals partici-
pin de la gestió i conservació del 
patrimoni.
De fet, la mostra d’Andreu Solà és 

fruit d’un treball comunitari que 
ha implicat la mateixa família de 
l’artista, veïns i veïnes que conser-
ven obres de Solà, restauradors, 
especialistes en la pintura de 
l’època o conservadors, entre mol-
ta altra gent. Actualment Ripollet 
disposa d’un fons pictòric de Solà 
amb prou entitat per esdevenir un 
centre de referència de l’artista i, a 
més, aquesta exposició s’enriqueix 
amb dues obres en préstec que 
posen encara més de relleu la 
qualitat pictòrica de l’artista.
A banda de les visites a la sala de 
reserva, al magatzem i a l’exposició 
d’Andreu Solà, durant el matí de 
diumenge també es va fer una 
visita teatralitzada per aprendre 
com funcionava un antic molí 
fariner. L’activitat es va completar 
amb un taller de pa.

Els tallers Juga amb la His-
tòria que organitza l’Àrea 
de Patrimoni del Patronat 
Municipal de Cultural al CIP 
Molí d’en Rata torna aquest 
mes amb una activitat sobre 
les mòmies. Aprofitant la 
proximitat del dia de Tots 
Sants, el 23 d’octubre es 
desenvoluparà aquest taller 
que introduirà els més petits 
en l’origen de les mòmies i 
en les malediccions que les 
han acompanyat.  El taller 
començarà a les dotze del 
migdia.

Taller de mòmies

Comencen els cursos i tallers 
del Centre Cultural

Aquest octubre comencen els 
cursos i tallers del Centre Cultural. 
En total se n’ofereixen 35, entre ta-
llers en família, desenvolupament 
personal, tèxtil, arts plàstiques, 
gastronomia, arts escèniques i 
musicals, tecnologies de la infor-
mació (TIC), arts i pensament i els 

realitzats per entitats. Enguany, 
n’hi ha tres nous de cuina, sis d’arts 
escèniques i musicals, i un de dis-
seny de cartells. Els preus oscil·len 
entre els 31,80 euros al mes per als 
de llarga durada i els 35,40 euros 
per als tallers de curta durada o per 
als monogràfi cs.
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 Halloween: La Careta Teatre 
celebrarà Halloween amb els 
seus túnels del terror. Divendres 
28 d’octubre, a les 18 h, és l’in-
fantil, i dissabte 29, a les 17.30 h, 
és el túnel per adults.
 Can Clos: Dissabte, 22 d’oc-
tubre, se celebra el Dia del Soci 
de l’AV Can Clos. Les activitats 
començaran a les 21.30 h al 
Teatre Auditori.
 Dansa: L’Urban Show Epide-
mic presenta el seu espectacle 
Universo el pròxim diumenge 
23 d’octubre al Teatre Auditori 
en una doble sessió (a les 12 i a 
les 18 hores).
 Diada Trabucaire: Els Trabu-
caires de Ripollet celebren la 
seva Diada el 30 d’octubre. La 
cercavila anirà de la plaça Font 
a la plaça de Pere Quart, amb els 
Trabucaires de Gràcia de Saba-
dell i els Trabucaires de Tremp.

La temporada d’espectacles comença 
amb la possibilitat de grans descomptes  
L’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell proposa el joc ‘De 0 a 100 en una temporada’. Durant el curs, se 
celebraran diferents proves i els participants que les superin optaran a descomptes de fi ns al 100% d’una entrada.

Amb l’inici d’un nou curs, l’As-
sociació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell ja es-
calfa motors de cara a una 
nova temporada d’espectacles. 
La novetat més important 
d’aquesta edició és la posada 
en marxa del joc De 0 a 100 en 
una temporada, una campanya 
que té l’objectiu d’atreure més 
públic al Teatre Auditori.

L’Associació d’Espectadors ha 
preparat una gran novetat per a 
aquesta temporada. Es tracta de 
la campanya De 0 a 100 en una 
temporada, un joc que oferirà des-
comptes als participants. Durant el 
curs, l’entitat proposarà diferents 
proves i els participants que les 
superin aconseguiran descomp-
tes. Aquestes rebaixes es podran 
acumular fins a arribar al 100% 
del cost d’una entrada. Els partici-
pants podran aconseguir majors o 
menors descomptes depenent de 
la seva implicació en el joc. La resta 
d’abonaments que oferia l’entitat 
es mantenen com fi ns ara.
Per prendre part en el joc De 0 a 
100 en una temporada, cal omplir 

el qüestionari de la pàgina Face-
book de l’entitat (facebook.com/
mercatvell). També es pot omplir 
a la seva pàgina web (especta-
dorsripollet.cat/novetats/joc) o a 
la taquilla del Teatre Auditori els 
dies d’espectacle. Només per om-
plir el qüestionari, el participant 
ja rep un 10% de descompte en 
una entrada. 
La nova campanya permet “di-
vertir-se i, a la vegada, conèixer 
una mica millor els espectacles”, 
ha explicat Àngels Leiva, membre 
de l’entitat. Per la seva banda, 
Joan Ramon Gordo, president 
de l’Associació d’Espectadors, ha 
afegit que la campanya neix “amb 

l’objectiu d’arribar a un públic més 
jove i potenciar el seu acostament 
al teatre o la dansa”. 

INICI DE LA NOVA TEMPORADA
La temporada d’espectacles co-
mença el proper 7 d’octubre amb 
la xerrada-col·loqui Per a què ser-
veix el teatre?, a càrrec de Xavier 
Albertí, director artístic del Teatre 
Nacional de Catalunya. Cal reser-
var la plaça prèviament, ja que la 
xerrada anirà seguida d’un sopar.
El següent espectacle serà el 21 
d’octubre Oh my God Barcelona!, 
una òpera bouff e (un estil còmic 
d’opereta), interpretada per la 
companyia Bratislava.

Amb l’inici de la temporada 
d’espectacles, també es dóna 
el tret de sortida de les Nits 
de Música. Divendres, 14 d’oc-
tubre, el Centre Cultural acull 
la 25a sessió de la Història del 
cinema musical nord-americà, 
amb Lluís López i Joana Raja 
(20 h). En el marc de l’Any Lorca, 
Javi Panadero i Ángel Esteve 
presentaran diumenge 16 d’oc-
tubre una edició de les  Nits de 
Música dedicada als Cantautors 
amb la col·laboració de l’Associ-
ació La Escalera. Serà al Teatre 
Auditori, a les 18 h. Per últim, 
divendres 28 d’octubre es re-
petirà una sessió de les Nits de 
Música que, fa ja alguns anys, 
va aconseguir un gran èxit. Es 
tracta de Vivaldi i els cargols, a 
càrrec d’Agustín Calvo i José 
Antonio Marcelo, de Cargols de 
‘Can Jep’. Serà al Centre Cultural, 
a les 20 hores.   

Tornen les Nits de 
Música a l’octubre

El Centro Aragonés celebra el Pilar 
i es prepara per al seu 20è aniversari

Aquestes darreres setmanes han 
arrencat les Festes del Pilar que 
organitza el Centro Aragonés. 
Són una vintena d’activitats cul-
turals, d’oci i gastronòmiques que 
culminaran el 12 d’octubre amb 
un dia ple d’actes festius i el tra-
dicional festival de jotas. El pregó 
d’enguany va anar a càrrec del cap 
de protocol del Govern d’Aragó, 
Tomás Solans. Les Festes del Pilar 
arriben just quan l’entitat es prepa-
ra per celebrar el seu 20è aniversari. 
Amb motiu de l’aniversari, durant 
l’estiu el Centro va endegar un 
concurs per escollir el cartell commemoratiu d’aquesta efemèride. La 
guanyadora del concurs va ser Leyre Marqués, una jove de Rubí que es 
va imposar per 7 vots de diferència. La celebració del 20è aniversari de 
l’entitat es durà a terme els dies 25, 26 i 27 de novembre.  

El món de la veu i 
la música s’analitza 
a l’Aula Universitària

L’Aula d’Extensió Universitària co-
mença un nou curs. La conferència 
inaugural se celebrarà el pròxim 
11 d’octubre al Teatre Auditori i 
l’entrada serà gratuïta i oberta a 
tothom. La xerrada es titula El món 
de les veus i els seus colors, i anirà a 
càrrec de la cantant i compositora 
Mariona Sagarra.
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Descobrint la faceta més musical de Lorca
Comença la tardor, una època 
més aviat melancòlica, una es-
tació especial per als poetes. 
Potser per aquesta raó, durant 
el mes d’octubre, a Ripollet se 
celebraran un bon grapat d’acti-
vitats emmarcades dins de l’Any 
Lorca. Els actes es van encetar el 
diumenge, 2 d’octubre, amb el 
recital Lorca: Veu i música a càrrec 
de la Societat Coral El Vallès.

La SC El Vallès va celebrar el 2 
d’octubre un homenatge molt 
especial al poeta granadí. Per una 
banda, van interpretar un repertori 
poc habitual, ja que havien esco-
llit les peces que més coneixia el 
mateix Lorca i que, fi ns i tot, havia 
col·laborat a compondre. Per altra 
banda, l’escenari estava situat a da-
vant de la seva seu. “Era la primera 
vegada que cantàvem a davant del 
nostre edifi ci, i va ser fantàstic, tot 
un descobriment”, assenyala Jordi 
Giménez, director de la coral. 
Per últim, hi van col·laborar mem-
bres i exmembres de l’entitat, i l’ac-

te va comptar amb la col·laboració 
especial del professor de guitarra 
de l’Escola de Música, en Roger 
Sabartés, que va donar el toc 
fl amenc a una vetllada dedicada 
plenament a la faceta musical i 
poètica de Federico García Lorca. 
Segons Giménez, “va ser curiós i 
bonic veure els veïns de la plaça 
Clos al balcó escoltant-nos, tal 
com li passava a Lorca amb la seva 
companyia de teatre La Barraca, 
quan anava de poble en poble”. 

L’homenatge també va servir per 
mostrar la faceta musical de Lorca, 
encara que sigui poc coneguda. 
Cal recordar que el granadí tenia 
una gran formació musical i que 
va col·laborar estretament amb 
Manuel de Falla, del que era amic 
personal.

OCTUBRE FARCIT D’ACTIVITATS
Els actes dedicats a l’Any Lorca 
no acaben aquí. El 8 d’octubre, i 
també dins de les Festes del Pilar, 

el Centro Aragonés celebra a les 18 
hores una Nit Cultural, amb poesia 
i sarsuela a càrrec de Laura Yepes.
Diumenge, 9 d’octubre, el Parc Rizal 
acollirà l’activitat Pinzellades Lorca, 
un conjunt d’actuacions de dife-
rents estils i disciplines. Serà a partir 
de les 10.30 h. Està organitzat per 
La Careta Teatre en col·laboració 
amb la resta d’entitats.
La Biblioteca serà l’escenari el 14 
d’octubre, a les 20 h, de la lectura 
dramatitzada de Yerma, una obra 
teatral cabdal de García Lorca. La 
lectura anirà a càrrec d’Amics del 
Teatre, i la dansa de Noelia España 
posarà el punt fi nal a l’acte.
El Teatre Auditori acollirà el 15 
d’octubre a les 19.30 h un festival 
fl amenc de cant i ball d’homenatge 
al poeta granadí. Està organitzat 
per Alegrías del Sur i la Peña La 
Macarena.
Per últim, diumenge 30 d’octubre, 
a les 18 h, l’Asociación 3 Pasos or-
ganitzarà la Xocolatada per Lorca, 
que comptarà amb actuacions i 
activitats per als joves.  

Foto: Societat Coral El Vallès
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Ambient de festa i convivència a 
les 36enes Festes de la Tardor

Onze colles a la XXVI 
Trobada de Gegants

Acció lliura els premis de la VIII 
Marató Fotogràfica FM’16 Nou curs de ball de SB Dance

La Escalera tanca el seu 5è  
l’aniversari amb un nou concert

1r premi col·lecció - Medalla d’or - Federació Catalana Fotografia 

Autor: Pedro Caballero (Ripollet)

2n premi col·lecció - Medalla d’argent - Autor: Pedro Agustín Padilla (Badia V.)

3r premi col·lecció - Medalla bronze - Autor: Alfredo Rillo (Ripollet)

1r premi Infantil - Nuria 

Martínez (Ripollet)

2n premi Infantil - Ainara 

Planas (Ripollet)

3r premi Infantil - Paula  

Rivera (Ripollet)

Els Gegants de Ripollet han ex-
pressat la seva satisfacció i agraï-
ment per l’èxit de la XXVI Trobada 
de Gegants, celebrada el passat 2 
d’octubre. Una desena de colles 
va acompanyar els Gegants de 
Ripollet, omplint el parc de Primer 
de Maig, des d’on van sortir en 
cercavila fi ns a la plaça de l’ESBAR, 
on es va realitzar el tradicional ball 
de lluïment. 
Amb motiu de la Trobada, la CRAC 
ha portat al Centre Cultural l’ex-
posició Ramon Llull. Llibre d’Amic 
e Amat, que es pot veure durant 
gairebé tot el mes d’octubre a la 
Sala 1.

L'Associació de Música d'Autor La Escalera va tancar el passat 10 de se-
tembre la celebració del seu cinquè aniversari amb un concert dedicat 
a la música d'autor catalana. L’acte, que també va servir per a celebrar 
la Diada, va comptar amb l’actuació de vuit solistes, grups i un poeta. 
La Escalera ha valorat molt positivament el conjunt d'actes de celebració 
del seu cinquè aniversari, en els quals han participat més de 25 artistes. 
D'entre aquests actes cal destacar el dedicat a Mèxic, el passi del docu-
mental La habana de la mafi a o la col·laboració en el concert de Paco 
Ibáñez el dissabte de Festa Major.
La Escalera continua amb l'emissió del programa que realitza a Ripollet 
Ràdio el tercer dimecres de cada mes, de 21 a 22 hores.

El barri de Pont Vell va viure del 
23 al 25 de setembre tres dies in-
tensos de festa i veïnatge a la 36a 
edició de les Festes de la Tardor. La 
pluja no va aigualir la gran quan-
titat d'actes previstos, la majoria 
al carrer, que van comptar amb 
una gran participació. Concerts, 
activitats infantils, cultura popu-
lar i dinars al carrer van tornar 
a agermanar les poblacions de 
Cerdanyola i Ripollet.
La festa va tornar a comptar amb 
la col·laboració d'un bon nombre 
de veïns, comerços i entitats locals. 
Quant a les entitats ripolletenques, 
hi van ser presents el Club d'Escacs 
Ripollet, els Trabucaires de Ripo-

llet, Gegants de Ripollet, Gitanes 
de Ripollet, Diables de Ripollet, 
Centre d'Esplai La Gresca, Clàssics 
Ripollet i Rhytm'n'Moyo, entre d'al-
tres. També hi va col·laborar el CIP 
Molí d'en Rata i el Patronat Muni-
cipal d'Esports. Entre les novetats, 
el programa va comptar amb una 
jornada de donació de sang, una 
passejada fotogràfica i el Pont-

cert'16 de divendres. Fins al 28 de 
novembre es poden presentar les 
fotografi es per al XV Concurs Foto-
gràfi c Santiago Piñol, a través de la 
web d’AFOCER. La Comissió també 
ha realitzat enguany un concurs de 
fotos d'Instagram. 

L’Associació de dansa SB Dance ha obert el període d’inscripció per a 
un nou curs de dansa. Aquest es realitzarà tots els dimecres, de 17.30 a 
19 hores, a la sala de música del Centre Cultural. 
Està dirigit a nens i nens d’entre 6 i 10 anys. Al curs s’impartirà classe de 
hip hop, contemporani, funky, jazz i treballaran l’elasticitat i la tècnica 
base.
Aquelles persones interessades poden demanar més informació o ins-
criure’s trucant al telèfon 644 713 102. 
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I desprès dels 18 què? Kftó

El passat dijous, 29 de setembre, el 
Kftó del Casal de Joves va comen-
çar el curs amb la celebració del 
Dia Mundial del Cor. Els joves, amb 
la col·laboració de l’Alba, la pintora 
de somnis, van decorar diverses 
columnes del Centre Cultural. Di-
vendres, dia 30, uns 50 joves van 
participar al Ripollet Pokémon Go 
tour!, un recorregut pels carrers 
del poble, amb 4 punts de captu-
ra, on es van posar esquers per a 
què sortissin molts Pokémons. El 
recorregut va fi nalitzar al parc del 
riu Ripoll, per tal de poder gaudir 
de la Nit Jove.

TALLERS A LA CARTA
La Regidoria de Joventut ha iniciat 
aquest mes d’octubre un seguit 
d’activitats dirigides a joves d’en-
tre 18 i 30 anys, dins el projecte de 
Kftó. Es tracta de més d’una dese-
na de tallers, tant mensuals com 
trimestrals, programats segons les 
demandes dels mateixos usuaris.
Tallers de cuina, lectura, ball, teatre 
o maquillatge d’efectes especials 
són algunes de les propostes del 
Kftó per al mes d’octubre. Per a 
més informació, cal dirigir-se al 
Casal de Joves, de dilluns a diven-
dres, de 18 a 20 h.

Millores al Kftí. L’Ajuntament 
de Ripollet ha finalitzat unes 
obres de millora al Kftí del Casal 
de Joves. Aquestes, realitzades 
per la Brigada municipal, han 
consistit en el sanejament de les 
humitats de l’espai, la retirada 
d’elements antics que ja no es 
feien servir i l’adequació del 
banc que envolta l’espai. A més, 
s’ha pintat el recinte. A banda 
d’acollir el Kftí, l’espai també 
s’utilitza per a què algunes en-
titats facin activitats. 

  Masterclass de hip hop. 
Divendres, 7 d’octubre, el pati 
del Casal de Joves acollirà una 
masterclass gratuïta de hip hop, 
a càrrec de Juan López, d’Epide-
mic. La classe tindrà lloc de 18 a 
20 hores i és oberta a tothom. 

L’Estel celebra una 
gran X Nit Jove

L’Esplai l’Estel ha celebrat sense 
estar-se de res la desena edició 
de la Nit Jove. Una gran varietat 
de grups i estils musicals, sense 
deixar de banda els locals; jocs i 
concursos populars com el fut-
bolí o el concurs de menjar fl ams; 
un dinar de migues populars i la 
participació de diverses entitats 
locals, van fer omplir de gent el 
parc del riu Ripoll, tant divendres, 
30 de setembre, com dissabte, 1 
d’octubre.   



Octubre 2016

[20]

Economia

La UBR canvia de nom i d’imatge
L’entitat passa a dir-se Unió de Comerciants de Ripollet 
per abastar totes les activitats econòmiques del municipi

Amb l’inici del curs, la Unió de 
Botiguers de Ripollet ha decidit 
fer un canvi total tant de nom com 
d’imatge. Així doncs, l’entitat passa 
a dir-se Unió de Comerciants de 
Ripollet (UCR). Es tracta d’un nom 
més inclusiu, que agrupa totes 
les activitats econòmiques de la 
ciutat: els serveis, els professionals 
i els botiguers. Una altra de les 
novetats és la inclusió de la marca 
‘+ que comerç’, que ratifi ca que 
l’entitat és la suma dels diferents 
tipus d’activitats econòmiques 
i, a més, demostra que tots els 
comerciants es poden sentir re-
presentats. El nou disseny és més 
modern i ha estat realitzat per 
l’empresa l’Ariadna de Ripollet.
Amb aquests canvis d’imatge i 
nom, la Unió de Comerciants es 
reivindica com a un eix vertebra-
dor del municipi. “Som més que 
comerç perquè, quan nosaltres 
aixequem les persianes cada dia, 
donem vida a la ciutat”, ha indicat 
el president de la UCR, Sergi Sam-
per, que ha afegit: “Som un eix 

vertebrador de la societat perquè 
il·luminem els carrers, cuidem el 
nostre entorn i col·laborem en el 
desenvolupament de la nostra ciu-
tat, i així ho hem volgut refl ectir”.
La presentació del nou nom i de 
la nova imatge corporativa es va 
dur a terme el 21 de setembre al 
vespre al Centre Cultural. Hi van 
participar, a més dels membres 
de la nova Unió de Comerciants, 
l’alcalde, José María Osuna, la 
regidora de Promoció Econòmica, 
Pilar Castillejo, i representants de 
PIMEC i de l’Associació de Boti-
guers de Catalunya.

LLETRES ‘COSIDES’
Leo Fernández, de l’Ariadna, va 
explicar que el nou logo pretén 
mostrar “el teixit comercial de Ri-
pollet”, per la qual cosa les lletres 
de la nova imatge “estan cosides” 
entre elles i tenen “una forma 
amable i suau, amb colors càlids i 
optimistes”. Pel que fa al nou lema 
(+ que comerç), Fernández va 
apuntar que “refl ecteix la realitat 

comercial de Ripollet, fa evoluci-
onar el concepte de botiga, lligat 
a un espai físic, a una concepció 
més moderna”.
Pilar Castillejo va destacar que 
“no es tracta de maquillatge, sinó 
d’una nova etapa de dinamització 
i que donarà un nou impuls a tot el 
teixit comercial de Ripollet” gràcies 
“a les moltes idees que tenen”.

La nova imatge corporativa, que inclou la marca ‘+ que 
comerç’, és obra de l’empresa ripolletenca L’Ariadna

Aquest mes d’octubre és previst 
que comencin dos nous cursos del 
Programa de Formació Inicial (PFI) 
que organitza el Patronat Munici-
pal d’Ocupació (PMO). Es tracta 
dels cursos d’auxiliar en activitats 
d’ofi cina i en serveis administratius 
en general, i el d’auxiliar en imatge 
personal, perruqueria i estètica.
La formació s’adreça a joves d’en-
tre 16 i 21 anys que no treballin ni 
tinguin el graduat de l’ESO. Els cur-
sos tenen una durada d’un miler 

d’hores i s’estructuren en mòduls 
de formació professional per a 
l’assoliment de les competències 
professionals, que inclouen pràc-
tiques en empreses, mòduls de 
formació general per a l’adquisició 
de competències instrumentals 
bàsiques, i accions de seguiment 
i orientació de l’alumne.
Els interessats en accedir al PFI 
s’han de dirigir al PMO (carrer de 
Sant Sebastià, 26) de dos quarts de 
nou del matí a les dues de la tarda.

Cursos per a joves d’imatge 
personal i de serveis d’oficina

Nova línia d’ajuts del 
PMO per fomentar 
la contractació
L’Ajuntament, a través del Patronat 
d’Ocupació, ha obert una línia 
d’assignacions econòmiques pú-
bliques per fomentar l’ocupació 
i la consolidació del teixit empre-
sarial i comercial sota el nom ‘Ge-
nerem Ocupació amb Empreses’. 
Compta amb el suport tècnic i 
econòmic de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. L’objectiu és incen-
tivar la contractació de persones 
desocupades. 
La durada dels contractes de 
treball ha de ser, com a màxim, 
de dotze mesos i els contractes 
hauran de ser d’una jornada com-
plerta o superior al 50 per cent de 
l’establerta per conveni. El termini 
per a presentar les sol·licituds fi na-
litza el 30 de novembre.
Per obtenir més informació, les 
empreses i entitats interessades 
a participar poden consultar les 
bases reguladores a la web muni-
cipal <ripollet.cat>, al telèfon 935 
807 642, o per correu electrònic a 
<empro@ripolletocupacio.cat>.

Arrenca el programa 
d’activitats de 
l’Associació d’Aturats
L’Associació d’Aturats Ripollet-Cer-
danyola estrena aquest mes una 
sèrie d’activitats que es realitzaran 
cada dissabte a la plaça de Pere 
Quart, amb motiu dels Encants 
dels Aturats. La primera es durà 
a terme aquest dissabte, 8 d’oc-
tubre, d’11 a 13 h. Es tracta d’una 
classe de zumba i kara-t-robics. Els 
menuts també podran gaudir d’un 
taller de maquillatge, a càrrec de 
l’Associació Animals Ripollet. 
La següent cita serà el dia 22, 
també al matí, amb un taller de 
polseres que organitzaran els 
membres de l’entitat. L’Associació 
d’Aturats també s’encarrega de la 
parada que s’instal·la per recollir 
fons pels refugiats. 
L’entitat també ha iniciat els seus 
cursos dirigits principalment a 
aturats, que es realitzen al Centre 
Cultural. Hi ha tallers de ioga, 
manualitats, cuina econòmica 
i dibuix. Per a més informació, 
trucar al 695 347 512 o escriure a 
asderipollet@gmail.com.
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Nou èxit d’assistència de la 2a Nit 
de Tapes i de la Nit de Comerç

El Mercat sorteja 20 
caps de setmana 
entre els seus clients

Els paradistes del Mercat Munici-
pal van celebrar el 17 de setembre 
el sorteig de 20 caps de setmana 
d’hotel entre els seus clients. Amb 
la presència del regidor Santos Gó-
mez, els paradistes han extret amb 
l’ajuda d’un infant les 20 butlletes 
guanyadores d’un cap de setmana 
per a dues persones en un hotel 
de Santa Susanna (Maresme). Hi 
han pogut participar tots aquells 
clients que omplissin les butlletes 
que els paradistes han repartit du-
rant l’estiu. Els paradistes calculen 
que han entrat en el sorteig més 
de 12.000 participacions. 

Molts veïns es van acostar dissabte 
1 d’octubre al vespre al Mercat 
Municipal per degustar les tapes 
que havien preparat els paradistes 
i es van atansar a la rambla de Sant 
Jordi per veure el gènere que hi ex-
hibien els comerciants de la Unió 
de Comerciants (UCR). La vetllada 
havia de començar a les 20 hores, 
però minuts abans el carrer ja 
estava ple de visitants. Per alguns 
passadissos del Mercat es feia 
difícil caminar, a causa de l’acumu-
lació de ripolletencs que s’hi van 
acostar per tastar les tapes. Una 
novetat de la Nit de Tapes és que 
es van instal·lar taules per menjar 
més còmodament les tapes, i que 
la gent va aprofi tar per reunir-se 
en petits grups d’amics i familiars. 
En definitiva, una vetllada que 
deixa molt bon sabor de boca als 
paradistes del Mercat i als mem-
bres de la Unió de Comerciants 
que hi van prendre part. 
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El passat 26 de setembre va iniciar-se a les instal·lacions del PAME  
el curs d’iniciació a tècnic esportiu, gestionat pel Patronat Municipal 
d’Ocupació a través d’un programa de la Diputació. El curs, que 
s’impartirà fi ns al 10 d’octubre en horari de tarda, compta amb 25 
participants, més dels que el PMO havia previst en un inici. És per 
això que, en cas de rebre més inscripcions, es plantejarà realitzar 
una segona edició del curs.
L’objectiu d’aquest curs és donar la informació bàsica per a la 
formació en tècnics en l’àmbit de la iniciació esportiva escolar, 
obtenint el títol ofi cial expedit per l’Escola Catalana de l’Esport 
de la Generalitat. Per a realitzar-lo cal tenir un mínim de 16 anys i, 
preferiblement, estar en situació d’atur.  

25 participants al curs d’iniciació a tècnic 
esportiu del PMO 

“L’esport és un 
mitjà per conèixer 
gent, fer salut i 
passar-ho bé”
Prop de 1.500 nens i nenes van participar el curs passat a l’esport 
extraescolar, organitzat pel PAME en col·laboració amb les 
associacions de mares i pares de les escoles de Ripollet. Seguint la 
línia d’anys anteriors, el Patronat Municipal d’Esports ha elaborat 
un nou model d’esport escolar que incideix en una pràctica de 
l’esport lúdica, participativa i no competitiva. Ens ho expliquen 
el Josep Miquel, Tècnic esportiu de PAME i el Gerard Bocanegra, 
cap de l’àrea d’activitats i seguretat en instal·lacions esportives. 
Ells dos, amb 25 i 18 anys d’experiència dins el Patronat, formen 
part de l’equip de tècnics, juntament amb Luís Montalvo, Carlos 
Delgado i José Ángel Fernández.  

-Com defi niríeu aquest nou mo-
del d’esport escolar?
Josep. És una continuació d’una 
tasca que portem realitzat fa molts 
anys, enfocada a un model d’es-
port més participatiu, lúdic, coo-
peratiu i no purament competitiu.
Gerard. Hem intentat donar-li 
una volta més al que fem des de 
fa anys, fugint del resultat com a 
fi  de la jornada esportiva i el que 
busquem és tot el contrari, és la 
participació, que el nen gaudeixi, 
que tothom participi per igual 
i que al fi nal de la jornada o del 
partit el nen recordi que s’ho ha 
passat molt bé i no tant el resultat.

- I com ho assumeixen els nens?
G. Nosaltres hem donat aques-
tes eines per assegurar-nos que 
això sigui així, modificant les 
normatives i adaptant-les al que 
nosaltres volem potenciar, com 
ara la participació igualitària per 
sexes; que tothom, independent-
ment de la seva qualitat, jugui el 
mateix nombre de minuts i que el 
resultat fi nal no sigui important, i 
per això no farem classifi cacions 
finals i hem modificat les actes 
dels partits. Són mecanismes per 
assegurar-nos que va pel camí que 
nosaltres volem.

-Això no li treu emoció a l’esport?
J. L’aspecte competitiu continua 
estant a l’esport, perquè hi ha un 
resultat, el que passa és que l’hem 
reduït i intentem que tant els nens, 

com les famílies, els monitors i els 
coordinadors entenguin que l’ob-
jectiu de l’esport escolar no és anar 
a guanyar el partit. Ho enfoquem 
més en superació personal i en el 
treball de grup.
G. De fet és un debat que ha sortit 
i no volem eliminar la competició, 
però sí que volem educar aquesta 
competició. Per això aquest any 
hem apostat molt per la formació i 
a més del curs d’iniciació en tècnic 
esportiu, hem fet per primera ve-
gada que totes aquelles persones 
que vulguin ser entrenadors dels 
equips escolars, hagin de passar 
obligatòriament per una xerrada 
formativa. És esport escolar i 
volem donar-li valor a la paraula 
escolar, que sigui esport però el 
més educatiu possible.

-Quin és el paper de les AMPA?
J. Nosaltres organitzem els actes 
i les AMPA traslladen el model 
d’esport als seus centres. Elles bus-
quen els monitors i els entrena-
dors i nosaltres des del Patronat els 
donem subvencions, els facilitem 
la infraestructura, la formació... 
però el model esportiu de l’escola 
el decideix l’AMPA.

-I quin és el paper de l’escola?
G. Nosaltres pensem que si volem 
fer un esport escolar de quali-
tat, no podem treballar-lo sense 
aquesta participació activa de 
l’escola, per això hem fet unes ron-
des de reunions amb els mestres 

d’educació física i amb direcció i 
hem explicat aquest model al Con-
sell Escolar perquè el que volem és 
que l’escola el conegui, se’l faci seu 
i participi activament, coneixent 
més els esports, les persones que 
té al càrrec dels seus nens i fent 
difusió dels actes que organitzem.

-Quins valors socials fomenteu?
G. Que l’esport és un mitjà per 
conèixer gent, per fer salut i per 
passar-ho bé i més en aquestes 
edats. Cal crear un hàbit esportiu, 
que no sigui estressant per a ells 
i integrar a tothom, independent-
ment de les seves qualitats.

- I com eduquem els pares que 
estan a les grades?
J. Aquest és el punt més confl ictiu, 
perquè els nens sí que els podem 
educar, mitjançant els coordina-
dors, els monitors i l’AMPA, però 
amb les famílies intentem fer 
reunions, tot i que assisteixen 
normalment persones que ja 
estan conscienciades i no posen 
cap problema. Estem a sobre dels 
coordinadors i les AMPA perquè 

facin reunions amb les famílies, 
especialment els primers dies 
d’entrenament. És un aspecte que 
s’ha de treballar.
G. Aquest any com a novetat, hem 
introduït a l’inici de la temporada 
esportiva una Jornada 0, el 22 d’oc-
tubre, perquè la primera jornada 
de la competició sigui una trobada 
amb les famílies per presentar els 
equips per categories i explicar 
aquest model. 

-30 anys d’esport extraescolar a 
Ripollet. Com ha canviat?
G. De fet aquest nou model no és 
inventat d’ara, és una evolució de 
molts anys, fent canvis de normativa 
per intentar adaptar-nos a la socie-
tat. Jo recordo quan jugava de petit 
i no pensava en el resultat, pensava 
que avui em toca partit, que guai, 
que vaig amb els meus amics a 
jugar i en aquesta essència no ha 
canviat tant, però sí en la normativa 
i en l’oferta, que l’anem ampliant. 
Així, aquest any hem incorporat 
l’atletisme i estem desitjant que 
surtin noves ofertes com l’hoquei, el 
handbol, el voleibol o l’skate.
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Estem intentant que la gent ens 
vegi més, que recordi que hi som. 
És veritat que a les reunions no som 
gaires, però cada vegada venen més 
veïns, i no només del barri, sinó de tot 
Ripollet. Perquè ens afecta a tots. La 

nostra última acció ha estat una petita 
exposició a la cantonada de l’olivera, 
que s’ha pogut veure durant les Festes 
de la Tardor. Es tracta de cinc panells 
on expliquem què podríem trobar al 
barri si soterrem l’autopista. 

Explica’ns com us agradaria que 
fos el barri.
El que volem sobretot és la unió del 
barri amb el poble de Ripollet. De 
vegades, sembla que no siguem del 
mateix poble. I això no pot ser. Si 
l’autopista estigués soterrada, hi hauria 
un espai pla d’unió, ens sentiríem 
dins del poble. En l’exposició hem 
plantejat una zona enjardinada, tota 
una gran zona verda. La qualitat de vida 
al barri milloraria moltíssim. Hi hauria 
zero sorolls, contaminació... Seria en 
defi nitiva unifi car el barri dins del poble.

Quants metres de soterrament 
serien?   
Per  demanar,  demanem molt . 
Demanem des d’abans del pont de 
Tarragona fi ns més enllà de la Font 
del Petricó. Fa anys, quan hi havia 
la Comissió, vam admetre que, amb 
500 metres, ens conformàvem. (Riu). 
M’explico, oi? Però ara tornem a l’inici 
de la nostra reivindicació. 

El Fòrum Soterrem l’Autopista reivindica el soterrament de la C-58 des de fa 20 anys. Els darrers 
10 anys, però, la crisi i la frustració han tingut aturada la lluita. El passat 28 de setembre el Fòrum 
Soterrem l’Autopista va tornar a reunir-se amb representants dels partits polítics locals per fer-los 
saber de primera mà quines són les seves reivindicacions concretes. Lídia Virgil és veïna de tota la 
vida del barri de Can Tiana-Pont Vell i és una de les cares visibles del Fòrum Soterrem l’Autopista.

Lídia Virgil 
Membre del Fòrum 
Soterrem l’Autopista

Quina és la sensació que us queda 
després de la reunió?
Positiva. De moment, molt positiva. 
Van venir tres representants polítics de 
la vila, de Decidim, PSC i Convergència, 
i tots tres es van mostrar d’acord amb 
el soterrament de l’autopista. Cap 
dels tres va posar cap impediment en 
recolzar aquesta proposta.

Trobeu a faltar més implicació per 
part de la resta de forces polítiques?
Els vam enviar cartes i mails i aquests 
són els tres grups polítics que 
van contestar i que van confirmar 
l’assistència. Crec que els membres 
d’Iniciativa no podien aquell dia, però 
no sé el motiu. I la resta de partits 
polítics no va dir res, no va contestar. 
Però continuarem insistint perquè 
vinguin tots els grups polítics del 
poble i esperem tenir més resposta.

Quin és l’objectiu d’aquestes noves 
trobades, d’aquestes noves preses 
de contacte amb les formacions 
polítiques?
Doncs aconseguir portar el tema 
del soterrament de l’autopista al 
Parlament de Catalunya. El que vam 
proposar a aquests tres responsables 
polítics és que diputats del Parlament 
vinguin al nostre barri per constatar 
la necessitat del soterrament. Volem 
que els diputats vegin la realitat, com 
estem, com vivim, què hi ha a l’edifi ci 
que tots coneixem del carrer de Mare 
de Déu de Montserrat, que té uns 
quants pisos a menys de 3 metres de 
l’autopista, que ho vegin i ho coneguin 
de primera mà. 

Tot això ja s’ha fet en altres ocasions. 
Fa anys ja es van reunir amb partits 
polítics, ja van venir parlamentaris... 
Què ha passat amb totes aquestes 
iniciatives de fa anys?
Doncs que es va aturar tot. Farà uns 
deu anys aproximadament que es van 

paralitzar les negociacions. Quan es va 
crear la Comissió amb l’Ajuntament 
la negociació es va anar endarrerint, 
endarrerint, fi ns que es va dissoldre la 
Comissió. I ara, amb el nou govern de 
l’Ajuntament, els veïns ho hem tornat 

a endegar. Hem vist que tornàvem 
a tenir el suport de l’Ajuntament i 
sembla que volen tirar-ho endavant. 
Això ens dóna forces, perquè els veïns 
no podem fer res. I ara ens sentim 
acompanyats.

Com a veïns i veïnes us heu sentit 
abandonats pels polítics locals?
Avui, no. Si m’haguessis preguntat fa 
un any, t’hauria dit que sí.

Teniu confiança en el nou equip 
de govern i també en les altres 
formacions actuals?
El suport de l’equip de govern és 
molt important. I sobre les altres 
formacions, ja et dic, els socialistes 
han dit que sí, l’antiga Convergència 
ha dit que sí, el PP i Ciutadans sempre 
ens han recolzat... O sigui que ara sí,. 
Ara ens sentim recolzats pels partits 
polítics.

I teniu confi ança en el Parlament?
T’ho explico quan ho sàpiga. (Riu). No 
ho sé. Jo espero que sí. L’esperança és 
l’últim que es perd.

Per altra banda, quin és el suport 
que rebeu dels veïns i veïnes del 
barri i de tot Ripollet?

Tu ets veïna del barri, oi?
Sí. Jo sóc fi lla del barri. He nascut aquí.

I com patiu l’autopista?
Fatal. És fatal. Els que vivim al costat 
de l’autopista, els veïns de tot el carrer 
de Verge de Montserrat, carretera de 
l’Estació i carrer de Sant Sebastià, 
aquells que tenim les finestres 
orientades directament a l’autopista 
la patim constantment.
No es pot parlar a casa, has de tenir 
doble finestra, la contaminació és 
enorme, per tant les bronquitis són 
habituals, també tenim veïns que 
pateixen problemes de sordesa... 
Com que sempre hem viscut així, 
sembla que ens acostumem, però no 
és així. No t’arribes a acostumar mai a 
aquestes condicions.  

Parlem, d’una qüestió econòmica o 
d’un tema tècnic?
Més econòmica que tècnica. La part 
tècnica és factible. Tenim estudis de fa 
20 anys que avalen la possibilitat real 
de soterrar l’autopista. Si fa 20 anys 
era possible, ara ho és més perquè la 
tecnologia ha avançat molt.

Heu plantejat algun tipus de 
mobilització per reactivar la lluita 
del Fòrum?
Sí, però a poc a poc. Acabem de 
començar aquesta nova etapa del 
Fòrum. Sí que ens ho hem plantejat, 
però encara no podem concretar 
una data, ni què farem, ni quina serà 
l’actuació que realitzarem.

Dieu que el soterrament és la solució 
més adequada, però acceptaríeu 
alguna altra?
A priori, no.

“Tornem a te-
nir el suport de 

l’Ajuntament. Això 
ens dóna forces. Ens 
sentim acompanyats”

“Els que vivim al 
costat de la C-58 no 
podem parlar a casa, 
cal doble vidre, tenim 
problemes de salut...”

Reme Herrera / Jordi Sugrañes
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