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Els alumnes de 4t d’ESO 
s’aboquen fent propostes als 
pressupostos participatius

Ple Municipal. Unitat 
dels partits a reclamar el 
soterrament de la C-58 i 
la millora del bus Exprés
 pàg. 5

Sanitat. L'Ajuntament 
no renuncia a l'Hospital 
Ernest Lluch malgrat que 
es compri l’HGC  pàg. 11

Més audiències públi-
ques. L’equip de govern 
convoca dues reunions 
obertes amb la ciuta-
dania per explicar les 
Ordenances del pròxim 
exercici, en període 
d’al·legacions.  
 pàg. 4

 pàg. 3
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Enllestits els 13 projectes finalistes per 
als pressupostos participatius

 254 alumnes de 4t d’ESO han elaborat un total de 50 
projectes, entre els quals han escollit els 13  fi nalistes

 Els ciutadans els podran votar, de forma online o 
presencial, del 19 de novembre al 4 de desembre

Un total de 254 alumnes de 4t 
d’ESO de Ripollet han treballat 
de valent per tenir enllestits el 
4 de novembre els projectes 
als quals es destinaran un total 
de 300.000 euros d’inversions 
per al 2017. Aquest procés de 
pressupostos participatius es 
va iniciar al setembre, amb el 
treball amb els equips direc-
tius dels centres i els tutors 
de 4t d’ESO. A principi d’oc-
tubre els joves van començar 
a elaborar els projectes, amb 
l’acompanyament i ajuda dels 
tècnics municipals de les àrees 
de Justícia Social i Governança. 
Els projectes defi nitius estan   
sent valorats tècnicament i 
econòmica pels serveis tècnics 
i es presentaran el 19 de no-
vembre. Els ciutadans podran 
votar fi ns el 4 de desembre. 

El 19 de novembre, a les 17 hores, el Teatre Auditori del Mercat Vell acollirà l’acte públic de presentació dels projectes

Dinàmiques de grup al Lluís Companys Dinàmiques de grup al Can Mas

Jornada de treball al Palau Ausit Jornada de treball al Col·legi Sant Gabriel 

Institut Can Mas, Toni Liarte. “La valoració general és força positi-
va, ja que a aquest  alumnat que a vegades viu una mica d’esquenes 
al que passa al seu poble, se’ls ha obert la porta a participar en 
projectes o fets que puguin tenir un benefi ci pel poble”. Liarte 
també parla de “manca de temps, especialment a la part fi nal de 
realització dels vídeos” .  
Insitut Palau Ausit,  Josep Alfaro. “La resposta per part de l’alum-
nat ha estat molt bona. Aquesta activitat ha permès treballar en 
xarxa en l’àmbit local i aquest és un dels objectius de centre. Sí 
que és cert que s’han d’ajustar els tempos”. 
Institut Lluís Companys, Jordi Viu. “Si ens ho mirem des del costat 
del nano i de la seva inserció en societat i la implicació del centre 
en les dinàmiques de Ripollet, és perfecte. Les tècniques que han 
vingut a assessorar han fet una molt bona feina i els resultats 
seran molt bons”. 
Col·legi Sant Gabriel, Albert Uribe. “Nosaltres remarquem l’apre-
nentatge signifi catiu, no com una cosa aïllada i teòrica, sinó que 
té a veure amb el municipi. Tothom s’ha anat engrescant i potser 
caldria haver dedicat més temps”.  

L’opinió dels directors dels centresLes entrades per a la presentació 
pública es podran recollir la set-
mana prèvia al Centre Cultural. 
Aquest acte marcarà l’inici de la 
segona fase del projecte amb la 
votació popular. Podran votar to-
tes les persones empadronades a 
Ripollet i nascudes fi ns el 2001, a 
través del nou portal <participa.
ripollet.cat> o bé a les urnes que 
s’habilitaran al Centre Cultural, al 
Poliesportiu i a l’OAC, així com als 
punts de votació mòbils que es 
posaran els caps de setmana a 
diferents llocs de Ripollet. 

UNA GRAN FEINA 
El passat 3 de novembre, diversos 
regidors municipals van visitar els 
centres per agrair als alumnes la 
seva participació. La primera tinent 
d’alcalde, Pilar Castillejo, explicava 
que “la valoració és molt positiva i 
com equip de govern estem molt 
satisfets de l’acceptació que ha 
tingut aquesta proposta entre 
l’alumnat, els equips directius i el 
professorat”. Castillejo avançava 
que “han fet uns projectes molt 
potents i es nota que s’han esforçat 
per conèixer la realitat del poble” 

i demana que un cop fi nalitzada 
aquesta primera fase “els ciutadans 
votin i així aquesta participació 
encara sigui major”.

 

Els tècnics i personal municipal 
que han treballat colze a colze 
amb els alumnes han destacat el 
seu esforç. M. José Morcillo, dina-
mitzadora juvenil, explicava: “ens 
ha sorprès positivament la seva 
actitud perquè no s’han mirat el 
melic, sinó que han fet propostes 
per a tota la gent de Ripollet i és 
molt gratifi cant veure-ho”. “Aques-
ta primera fase amb els joves crec 
que és la base de l’èxit d’aquest 
procés”, assegurava Xavi Ramos, 
tècnic de Serveis Econòmics. 

Treballadors municipals que han donat suport als 
alumnes en aquest procès, juntament amb Àlex 
Agramunt (2n esquerra), de la facultat de Ciències 
Polítiques de la UAB, que var fer la proposta inicial 
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Tal com es va fer l’any passat, el 
govern municipal ha iniciat aquest 
mes una sèrie d’audiències públi-
ques per presentar les ordenances 
fi scals per a l’any vinent. El primer 
d’aquests actes va tenir lloc el 3 de 
novembre al vespre al Centre Cul-
tural i hi van assistir una vintena de 
persones. La primera tinenta d’al-
calde i regidora d’Hisenda, Pilar 
Castillejo, i la regidora d’Habitatge 
i Serveis Socials, Reyes Muñoz, van 
ser les encarregades d’explicar les 
novetats fi scals per al 2017.
Castillejo va obrir l’acte fent una 
presentació general dels ingres-
sos de l’Ajuntament de Ripollet. 
Segons la regidora d’Hisenda, al 
municipi hi ha una despesa de 
734,41 euros per habitant, molt 
per sota de la resta de poblacions 
del Vallès Occidental, fins i tot 
Badia del Vallès, amb 866,93 euros.
Dels diners que s’han previst que 
rebin les arques municipals l’any 
vinent, el 42% arribaran mitjan-
çant impostos directes, mentre 
que la resta són taxes (24%) i  
transferències de l’Estat (34%). 
Dels impostos, un 68% provenen 
de l’IBI, mentre que els altres són 
quasi insignifi cants (16% vehicles, 
8% plusvàlues, 7% IAE i 1% llicèn-
cies d’obra).
A causa del pes de l’IBI en les ar-
ques municipals, l’equip de govern  
mantenir aquest impost igual que 
l’any passat, quan ja es va fer una 
rebaixa del 2%, rebaixa que es va 
veure compensada amb l’alça d’un 
10% dels immobles no usats com 
a habitatges i amb un valor cadas-
tral més elevat. El 2016 també es 
va abaixar la taxa d’escombraries, 
taxa que també quedarà conge-
lada el 2017.
Tot seguit, Castillejo va detallar les 
novetats fi scals per a l’any vinent, 
com la taxa per a casaments civils, 
control de preus per l’abastiment 
d’aigua, bonificar els vehicles 
menys contaminants i l’eliminació 
del copagament dels serveis vin-
culats a la dependència. Per la seva 
banda, Reyes Muñoz va explicar la 
taxa d’habitatges buits propietats 
de les entitats bancàries (vegeu 

Les ordenances fiscals per al 2017    
es presenten a tota la ciutadania

CASAMENTS CIVILS
 S’estableixen unes taxes 
segons el dia (divendres o 
dissabte) i segons si s’està 
empadronat o no a Ripollet. 
En aquest darrer cas, els 
preus seran més barats.

PREUS DE L’AIGUA
 Amb l’objectiu d’alliberar 
les taxes bàsiques de distri-
bució, A l’Ordenança Fiscal 
número 17 reguladora de la 
taxa per subministrament 
d’aigua, es modificarà el 
redactat de l’apartat C en el 
sentit d’incloure-hi detallats 
els preus.

VEHICLES ECOLÒGICS
 S’ampliarà del 50% al 75% 
la bonifi cació de la quota de 
vehicles ecològics (elèctrics i 
híbrids), on també entraran 
els denominats ECO o zero 
emossions. També s’elimina-
rà la bonifi cació per als ve-
hicles amb més de 25 anys.

FORA COPAGAMENT
 S’eliminarà el copagament 
d’aquells serveis lligats a la 
Llei de la dependència, com 
l’atenció domiciliària i la 
teleassistència.

HABITATGES BUITS
 Es crearà una taxa per la 
inspecció d’habitatges quan 
es detecti la desocupació 
permanent d’acord amb la 
Llei d’habitatge. La quota 
aplicable per la utilització 
anòmala d’habitatge buit 
serà per cada expedient 
tramitat de 318 euros. S’apli-
carà una bonificació del 
90% per tots aquells que no 
siguin grans tenidors (bàsi-
cament, entitats bancàries).

Novetats en les 
ordenances fi scals 

per al 2017

L’equip de govern torna a convocar audiències públiques 
per acostar la realitat de les arques municipals al carrer

Les regidores Pilar Castillejo i Reyes Muñoz expliquen  les 
principals novetats econòmiques per a l’any vinent 

quadre adjunt).
Castillo i Muñoz tornaran a pre-
sentar les ordenances fi scals per al 
2017 el 10 de novembre, a l’escola 
Gassó i Vargas, a les set de la tarda. 
Les ordenances es van aprovar 

de forma inicial en el Ple de se-
tembre, i ara s’està en el procés 
de presentació d’al·legacions, el 
qual fi nalitza el 22 de novembre. 
L’aprovació fi nal s’espera que sigui 
en el Ple de desembre.
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Membres del Fòrum Soterrem l’Autopista amb Lídia Virgil al centre.

La primera moció aprovada per 
unanimitat donava suport al pro-
jecte de soterrament de la C-58. La 
moció, presentada conjuntament 
pel Partit dels Socialistes, Esquerra 
Republicana i Ara Decidim, va ser 
llegida per Lídia Virgil, membre 
del Fòrum Soterrem l’Autopista. 
En la moció es demanava “refermar 
com a prioritat el projecte de soter-
rament”, “reprendre els treballs de 
la Comissió Municipal pel soterra-
ment”, i fer arribar al Parlament i a la 
Generalitat la necessitat d’aquesta 
obra. 
L’altra moció que va rebre el suport 
unànime va ser la presentada pel 
PSC en la qual demanava, per part 
de la Direcció General de Trans-
ports i Mobilitat de la Generalitat, 
una millora en el servei de la línia E4 
Bus Exprés. Tots els representants 
polítics van coincidir en assenyalar 
el col·lapse del servei que es viu en 
hora punta. El regidor de Transport 
Públic i Mobilitat, Fran Sánchez, 
va confi rmar que la saturació de 
passatgers es produeix de 7 a 9 

del matí, i que han insistit en les 
diferents reunions en la necessitat 
d’una major freqüència. Sánchez 
va avançar que el 9 de novembre 
es reunirà amb Jordi Follia, res-
ponsable del Servei Territorial de 
Transports de Barcelona, al qual 
informarà sobre l’acord unànime 
de tot el Ple en aquest sentit.
La resta de punts de l’ordre del dia 
es van aprovar, però sense la una-
nimitat d’aquestes dues mocions. 
Així, per exemple, es va aprovar la 
substitució de la regidora no adscri-
ta Mònica Laborda pel regidor David 
Fontanals en la Mancomunitat 
Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-
Montcada o l’aprovació inicial de 
l’ordenança per a la prevenció i 
control dels mosquits.
També es va aprovar inicialment 

una modificació puntual del Pla 
General Metropolità al carrer Verge 
de Montserrat (a la zona industrial 
22A). Amb aquesta modifi cació es 
vol, en paraules de l’alcalde José M. 
Osuna, “endreçar els solars d’aque-
lla zona, perquè els propietaris 
sàpiguen què s’hi pot fer” i, a la ve-
gada, preveure futures edifi cacions, 
carrers... Es tracta d’una modifi cació 
pendent de l’anterior mandat. Es 
va aprovar amb el vot favorable 
de la regidora no adscrita, CiU, ERC, 
PSC i Decidim, i l’abstenció de PP i 
Ciutadans. Els grups de l’oposició 
de Convergència i Partit dels Soci-
alistes van retreure l’actual equip 
de govern que critiquessin tant el 
projecte en el seu moment, quan 
la coalició es trobava a l’oposició, i 
que ara el tirin endavant.

Malgrat les discrepàncies entre 
les diferents forces polítiques, 
el Ple Ordinari de l’Ajuntament 
de Ripollet, celebrat el 27 
d’octubre, va concloure amb 
dues mocions aprovades amb 
el suport de tots els grups 
municipals. 

Suport unànime a soterrar la C-58 i a 
les millores en la línia E4 Bus Exprés

El Ple també dóna un suport majoritari a la plataforma 
‘Trans*forma la salut’ i a la iniciativa ‘Anem a  mil’  

La nova regidora de Ciutadans, Caridad Pérez, va 
prendre possessió del càrrec en substitució d’Íngrid Miró

En el Ple d’octubre, Caridad 
Pérez va prendre el relleu d’Ín-
grid Miró com a regidora de 
Ciutadans. Pérez viu i treballa 
a Ripollet, i es va presentar com 
a número 5 en les llistes de les 
municipals del 2015. Milita a 
Ciutadans des de fa dos anys 
i mig, i es defineix com una 
persona “de centre”. Respecte a 
la presa de possessió en el Ple, 
Caridad Pérez reconeix que “es-
tava una mica nerviosa, però 
feliç i contenta”. De moment, 
la seva intenció és continuar 
la feina feta per Miró represen-
tant el seu partit al Patronat 
de Cultura i a la Comissió de 
la Festa Major. Per a la nova 
regidora, “el més important és 
millorar la situació de la nostra 
vila i els veïns, i per això se’ls 
ha d’escoltar i veure de quina 
manera podem ajudar-los”.

Caridad Pérez, la 
nova regidora de C’s

Totes les mocions del Ple municipal, aprovades
La moció de Ciutadans, en la qual reclamava una partida pres-
supostària per crear un banc de llibres de text i garantir l’accés 
de tots els estudiants als llibres, també va tirar endavant. Ho va 
fer amb els vots favorables de C’s, la regidora no adscrita, CiU i 
PSC, l’abstenció del PP i Decidim, i el vot contrari d’ERC.
El Ple va fer costat a la plataforma ‘Trans*forma la salut’ (a la 
foto). Decidim va presentar una moció de suport a l’entitat, que 
treballa per eradicar l’estigmatització del col·lectiu transsexual. 

La moció va aprovar-se amb els vots de Decidim, Mònica Laborda, ERC, C’s i PSC. CiU i PP es van abstenir.
La regidora no adscrita Mònica Laborda va presentar una moció en contra de la LOMCE, mentre l’equip 
de govern va registrar-ne una d’alternativa. Finalment, es va aprovar la moció de la regidora no adscrita 
amb els vots de CiU, C’s i PSC. ERC va votar a favor de la moció de Decidim, i el PP es va abstenir. PSC, CiU 
i PP van retreure l’equip de govern l’ús del Ple per enfrontar-se a la regidora no adscrita.
Per últim, també es va aprovar la moció d’ERC a la iniciativa ‘Anem a mil’, que aposta per un salari mínim 
de 1.000 euros. Els vots favorables van ser d’Esquerra, Laborda, CiU, PSC i Decidim. El PP es va abstenir i 
Ciutadans va votar-hi en contra. 

J. M. Osuna renuncia 
a l’assignació del 
Consell Comarcal
L’alcalde José M. Osuna és un dels 
11 consellers comarcals que ha 
renunciat al cobrament de die-
tes per assistència als òrgans del 
Consell Comarcal, en compliment 
del Codi Ètic i de Bon Govern del 
Consell Comarcal aprovat el juliol 
passat. Històricament, els membres 
de Compromís per Ripollet sempre 
han renunciat a aquestes assignaci-
ons en els ens supramunicipals, en 
favor de les CUP-CAV. El Codi Ètic és 
fruit de la Comissió de la Transpa-
rència, presidida pel mateix Osuna.
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Contradiccions
Continues contra-
diccions, així és com 
hem de valorar les 
actuacions habi-

tuals de l’actual equip de Govern Local. 
Les seves polítiques d’externalització 
de serveis i la seva política urbanística 
en són una mostra més. S’han passat 
anys i panys criticant tot el que no fos 

P r e s s u p o s t o s 
participatius: ja 
els tenim aquí
Com és sabut, que 
una part dels pres-

supostos de l’Ajuntament fos decidi-
da de manera participativa, era un 
compromís electoral de Decidim, 
a més d’una reivindicació història 
de grups que en formen part. Els 

Millores en el Bus 
Exprés
En el últim ple 
municipal el grup 
municipal PSC va 

presentar una moció per millorar el 
servei del Bus Exprés (e4). Un servei 
que des de la seva implantació uneix 
Ripollet amb l’estació de la Sagrera 
de Barcelona de forma directa, fet 

Defendemos la gra-
tuidad de los libros 
de texto
En el pasado mes de 
Octubre nuestro Gru-

po Municipal presentó una moción en el 
Pleno de la Corporación -que fue apro-
bada- para abordar la fi nanciación de los 
libros de texto y material escolar por parte 
de la Generalitat de Catalunya. Para C´s, la 

Chavismo ya, en 
Ripollet? 
La posición del Partido 
Popular de Ripollet es 
bien conocida de antaño 

en temas muy importantes para todos los veci-
nos. Desde el principio, reivindicamos la cons-
trucción ya del Hospital en Montcada – Ripollet 
– Cerdanyola. También somos parte activa en 
llevar sin retrasos al Parlament la construcción 

Pel benestar de la 
nostra gent gran, 
som-hi!
Durant aquestes úl-
times setmanes el 

grup d’ERC-JpR-AM ha mantingut 
trobades amb la plataforma ciutada-
na “Residència JA” per tal d’encarar 
la manca de la residència promesa a 
Ripollet. Primer de tot, vam consultar 

Opinió
pressupostos participatius tenen un 
doble vessant. D’una banda tenen 
un caire polític: els diners que són 
de tots i totes, cal que sigui la comu-
nitat qui decideixi en què es gasten. 
Haver guanyat unes eleccions no 
atorga als polítics el do d’interpretar 
allò que necessita i vol la ciutadania. 
No pot ser que el destí dels diners 
de tots i totes ho decideixin entre 

quatre, com ha estat fi ns ara.
D’altra banda, tenen una dimensió 
educativa. Ja n’hi ha prou de delegar 
el vot cada quatre anys i que facin 
el què vulguin els polítics de torn, 
que, massa sovint, és el contrari del 
que prometien.  A participar en la 
política se n’aprèn fent-ho. Aquesta 
dimensió educativa és reforçada pel 
fet que estan sent els alumnes de 

4t. d’ESO dels instituts de la Vila els 
que comencen a decidir en què cal 
destinar 300.000 € del pressupost 
d’inversions de l’any que ve. És una 
experiència que està sent molt 
ben valorada pels alumnes, pares i 
professors. Ells faran la primera tria, 
la darrera correspondrà a tota la 
ciutadania. Participeu!

que ha produït un increment de la 
demanda, degut als avantatges que 
representa, especialment en la re-
ducció del temps de desplaçament. 
Ara fa ja quatre anys de la seva im-
plementació i des del PSC sol·licitem 
que es faci una anàlisi exhaustiva per 
avaluar l’efi ciència d’aquesta línia i 
incorporar les millores necessàries 
que evitin el col·lapse i les incomo-

ditats dels usuaris i usuàries, que 
podrien provocar l’efecte contrari 
com és l’elecció del transport privat, 
en un moment en què s’està buscant 
formules per potenciar el transport 
públic amb l’objectiu de minorar la 
contaminació atmosfèrica i millorar 
la mobilitat i la qualitat de vida dels 
ciutadans. Són molts els usuaris que 
es queixen d’aquest transport, com 

que a hores punta han d’anar drets 
durant el trajecte. Creiem que ha 
de ser l´Ajuntament qui faci seu el 
sentiment i exigeixi a l’administració 
competent un reforç d’aquesta línia 
de manera urgent, per adaptar el 
servei a l’actual demanda, tenint en 
compte de què el nostre municipi 
no compta amb altres alternatives 
de transport públic.

educación es un verdadero derecho funda-
mental reconocido en la Constitución y en 
tal sentido nuestro programa electoral se 
ha hecho eco de diversas propuestas, como 
por ejemplo la gratuidad de la educación 
de los 0 a los 3 años o, como en este caso, 
la posibilidad de que se aborde la gratuidad 
de los libros de texto y material escolar que 
resulta tan gravoso para muchas familias. 
A este fi n y para dar un primer paso, nues-

tra moción solicita que el Ayuntamiento 
de Ripollet, en tanto el Gobierno de la 
Generalitt no aborde dicha fi nanciación, 
cree y ponga en marcha para el curso 
2018-2019, en coordinación con las AMPAS 
y las direcciones de los centros públicos y 
concertados de educación obligatoria, un 
BANCO DE LIBROS de texto con la fi nalidad 
principal de conseguir un AHORRO FAMI-
LIAR en su adquisicón, así como instar a la 

Generalitat de Cataluña que con la mayor 
brevedad posible presente un PROGRAMA 
DE GRATUIDAD Y PRESTAMO de libros de 
texto para la Educación Obligatoria en 
los centros educativos incorporando la 
creación de un banco de libros gestionado 
directamente por los centros educativos, la 
implantación progresiva de la gratuidad 
y la dotación presupuestaria necesaria 
para tal fi n.

del equipamiento de atención para la 3ª edad 
(Residencia  ya). Desde legislaturas anteriores 
hemos buscado unanimidad en el pleno mu-
nicipal de todos los grupos y exigido después 
en la Generalitat la limpieza ya  del río por el 
riesgo histórico de riadas que todos conocemos.
En estos temas, como en todos los demás, el res-
peto a las posiciones de cada uno, trabajo en Ri-
pollet y en el Parlament son y serán nuestra línea 
de actuación. No obstante, tras el último pleno 

municipal, es nuestra obligación señalar que se 
evidenció públicamente que no hay ni respeto, 
ni trabajo en la actuación del gobierno local.
Es muy grave utilizar la mecánica democrática 
para difi cultar la labor de una regidora que les 
resulta incómoda por haberse marchado del go-
bierno local. Es aún más grave en Ripollet porque 
el gobierno municipal aprobó sus ordenanzas 
fiscales y presupuestos precisamente con el 
voto de regidores que en anteriores legislaturas 

abandonaron el grupo por el que se presentaron 
sin dejar su cargo de regidores.
Pasar del Populismo al Chavismo de usar los 
medios de la administración para impedir la 
labor de quien no está a favor del gobierno 
es una línea roja que ningún demócrata debe 
cruzar. Por este camino, el gobierno municipal 
no acerca, sino que aleja a los vecinos de conse-
guir soluciones para los graves problemas que 
padecemos en Ripollet.

els antecedents i la situació actual del 
projecte; conclusió: projecte caduc i 
tot un fracàs (com molts altres temes 
de Ripollet), la qual cosa ens exposava 
que partíem de zero i que el record del 
passat només ens servia per tal de mi-
llorar i corregir els errors comesos. Tot i 
així, des del nostres grup vam fer saber 
a la plataforma amb l’acompanyament 
del nostre diputat al Parlament, en Marc 

Sanglas, de la necessitat d’avançar cap 
a un model de millora del benestar de 
la gent gran a Ripollet. És per això que 
cal començar amb una diagnosi i anàlisi 
de la situació del col·lectiu. En base a les 
dades objectives i clares obtingudes, cal 
fer efectives les mesures que s’escaiguin 
a nivell d’equipaments (residència/es, 
centre/s de dia...) com també de serveis 
d’atenció a la dependència (ajudes, 

teleassistència, etc.). Per tal de fer-ho 
possible, vam demanar que es fes amb 
el consens i el diàleg de tots els grups 
municipals liderats per l’alcalde per tal 
de no caure en jocs partidistes. Nosaltres 
ja hem posat les coses clares a sobre la 
taula, hem anunciat el passos a fer i ens 
hem posat a disposició de la ciutadania 
i de l’alcalde per tirar-ho endavant; junts 
ho farem. SOM-HI!

contractar personal a la nostra admi-
nistració per a gestionar els serveis de 
forma municipal. Doncs bé ara traslla-
darem més serveis a l’Organisme de 
Gestió Tributaria. Sembla que el tema 
de municipalitzar només serà per a 
un servei municipal. Al Poliesportiu 
municipal han donat el servei de 
manteniment a una empresa del grup 
del Sr. Florentino Pérez (ACS). I ara la 

darrera i més immoral contradicció del 
Sr. Osuna i el seu equip de govern. Tots 
recordem els seus comentaris quan 
estaven a l’oposició, recordem les seves 
propostes i promeses electorals de 
guanyar espais per al nostre municipi, 
doncs bé la seva primera programació 
urbanística al nostre municipi no ha es-
tat per aconseguir nous equipaments 
o zones verdes pels ripolletencs, res 

d’això, ha estat per a fer el contrari del 
que sempre havien promès, han fet 
una modifi cació de PGM en una exten-
sa zona del barri de Can Tiana afavorint 
a un privat a gaudir d’un aprofi tament 
urbanístic. Una vegada més demostren 
que allò que ells deien al seu programa 
era paper mullat. Han obviat la possibi-
litat de crear noves zones verdes allà a 
on ara podríem.
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Indignació i preocupació per 
l’incivisme al parc de Gassó Vargas

L’alcalde de Ripollet, José María 
Osuna, es va reunir el passat 3 
d’octubre amb els veïns de Can 
Vargas, en una assemblea oberta, 
celebrada a la seu de l’associació 
de veïns. L’objectiu era trobar 
solucions consensuades contra 
l’incivisme al parc de Gassó Vargas. 
Osuna va escoltar les queixes veï-
nals, sobre la brutícia i sorolls que 
provoquen els “botellons” i festes 
d’aniversari incontrolades, així 
com la indignació contra aquells 
que, malgrat les innumerables cri-
des realitzades, continuen sense 
recollir els excrements dels seus 
gossos, entre altres.

En resposta a aquestes reivindica-
cions, l’alcalde Osuna va avançar 
que l’Ajuntament té previst inten-
sifi car la vigilància de la zona per 
part de la Policia Local. També va 
explicar als presents que s’està 
treballant en uns nous cartells que 
es col·locaran als parcs, inclosa 
la zona verda de Can Vargas, per 
avisar de les activitats que són 
sancionables i de l’import de les 
multes.
A més, el consistori ha previst que, 
de cara a la primavera i l’estiu, 
s’afegeixin també patrulles a peu 
d’agents locals, per tal incremen-
tar el control a la zona.

NETEJA ELS CAPS DE SETMANA
L’Ajuntament ha contractat dues 
persones per netejar els parcs 
i jardins municipals els festius i 
caps de setmana. Es tracta d’una 
iniciativa inclosa en els plans locals 
d’ocupació, que forma part d’un 
seguit d’actuacions per millorar 
la conservació dels espais verds 
públics.
En aquest sentit, també s’ha con-
tractat personal per treballar du-
rant les tardes per mantenir nets 
els carrers, a més de realitzar feines 
de manteniment i neteja del carril 
bici que transcorre pel perímetre 
de la localitat. Finalment, també 
dins els mateixos plans d’ocupa-
ció, s’ha contractat una persona 
durant un període de tres mesos 
per realitzar el cens dels horts que 
es troben dins la llera del riu Ripoll.

Vols formar part de 
la Taula Animalista?

La Regidoria de Protecció Animal 
ha començat els treballs per a 
constituir la Taula Animalista de 
Ripollet, la qual estarà integrada 
per grups municipals, entitats, 
agents específi cs de la matèria i 
dues persones a títol individual. 
Aquest grup guiarà i vetllarà per 
l’impuls del benestar i els drets 
dels animals. Amb la constitució 
de la Taula Animalista s’acomplirà 
la moció presentada pel grup 
municipal d’ERC i aprovada al Ple 
de gener.
Les persones que estiguin inte-
ressades a formar-ne part a títol 
individual poden adreçar-se a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(carrer de Balmes, 2) fi ns al 21 de 
novembre i omplir un formulari 
amb i fent constar la seva voluntat 
de formar part de la Taula Anima-
lista. En el cas que haguessin més 
de dues persones interessades es 
procediria a fer un sorteig.

Des de fa uns dies, la línia de bus 
648 (que enllaça Montcada, Ripo-
llet, Cerdanyola i la UAB) té tres 
noves parades a Ripollet. Aquestes 
estan situades al carrer de Sarrià 
de Ter amb carrer X, a Federico 
García Lorca amb plaça de Palau 
Ausit i a Molí d’en Rata amb Ma-
gallanes. D’aquesta manera, es 
pot atendre millor la necessitat 
de molts estudiants de Ripollet, 
ja que les parades existents fi ns al 
moment eren insufi cients. Segons 

Més parades del bus 648

el regidor de Mobilitat i Transport 
Públic, Fran Sánchez “els usuaris ara 
tenen més possibilitats per poder 
viatjar de manera més sostenible i 
no haver d’agafar el cotxe ni des-
plaçar-se fi ns a la línia de Renfe a 
Cerdanyola”. La mesura és  fruit de 
l’acord del Govern municipal amb 
el Servei Territorial de Transport 
de la Generalitat de Catalunya, 
adoptat en el marc de les reunions 
periòdiques que es mantenen per 
millorar el transport públic.

El sorteig dels pisos de lloguer 
serà aquest novembre

L’adjudicació dels 74 pisos 
en règim de lloguer amb 
opció a compra dels Pine-
tons arriba a la seva recta 
fi nal. Un cop exhaurit el ter-
mini perquè els sol·licitants 
exclosos presentessin al-
legacions, s’està procedint 
a la seva avaluació per tal 
de confeccionar la llista 
defi nitiva de persones que 
optaran a sorteig.  Tal com 
estava previst, aquest mes 
de novembre l’IMPSOL farà pú-
blica la llista defi nitiva i la data i 
lloc del sorteig. Com és habitual, 
el sorteig serà públic i podran 
assistir-hi totes les persones que 
estiguin interessades i es forma-
litzarà davant fedataris públics.
Dels 384 sol·licitants, inicialment 
se’n van excloure 80. Un 34% és 

perquè ja tenen habitatges en 
propietat, un 31% perquè no 
havien aportat la documentació 
necessària, un 21% perquè no 
complien els requisits del padró, 
un 9% perquè no tenien els in-
gressos mínims, un 2,5% perquè 
superaven els ingressos màxims 
i un 2,5% perquè van presentar la 
sol·licitud fora de termini.
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Amics del Martinet renova el 
seu compromís amb l’escola i la 
infància
L’Associació d’Amics del 
Martinet va escenifi car 
el passat 19 d’octubre 
l’obertura de la seva 
segona etapa, en un 
acte celebrat al Centre 
Cultural, davant un gran 
nombre de mestres i 
famílies de l’escola El 
Martinet.
La nova Junta va repas-
sar la feina feta fi ns al moment, 
destacant l’organització d’una 
vintena de trobades pedagògi-
ques i el fi nançament de l’edició 
de quatre llibres i un documental, 
entre altres.

AMPLIAR-SE I AVANÇAR
Com a objectius de futur, Amics 
del Martinet s’ha marcat l’incre-
ment de socis, l’edició de la nova 
revista Creuamars i fomentar una 
implicació de les famílies encara 
major. En aquest sentit, a fi nals 
d’any s’organitzarà una trobada 
pedagògica adreçada no només a 
mestres sinó també a les famílies.

10 anys de l’Escola Els Pinetons La FaPac organitza 
una xerrada sobre la 
higiene nasal

L’Aula d’Extensió Universitària 
comença el curs parlant de la veu

L’Aula d’Extensió Universitària Gent Gran de Ripollet va inaugurar, el 
passat 11 d’octubre al Teatre Auditori, el seu 8è curs, amb una conferència 
oberta a càrrec de la cantant i compositora Marina Sagarra, que va parlar 
del món de la veu i va interpretar algunes cançons per acompanyar la 
classe. L’acte va comptar amb la presència de Maria Dalmases, respon-
sable acadèmica del programa  ‘Universitat a l’Abast’; José Mª Osuna, 
alcalde de Ripollet i Julià López, actual president de l’Aula. Tots tres en 
els seus discursos van coincidir en la importància i la necessitat de la 
cultura i l’aprenentatge en totes les etapes de la vida.
L’Aula Universitària ha començat el curs amb uns 170 socis, motiu pel 
qual l’entitat ha decidit “tancar inscripcions i convertir-les en llista d’es-
pera, perquè tenim un aforament limitat al Centre Cultural”, tal com 
explicava Julià López. Aquest trimestre a l’Aula també es tractaran temes 
com l’home de Neandertal, la vida i obra de Ramon Llull i El Bosco i es 
tancarà el trimestre parlant novament de música. López destacava la 
conferència del ripolletenc Eloi Isern sobre el medi natural de Ripollet. 
En aquest sentit, el president de l’aula explica que “una de les nostres 
fi tes és poder aconseguir que el màxim nombre de gent de Ripollet ens 
pugui aportar els seus coneixements amb les conferències”.  A banda 
de les conferències, també es programaran diverses sortides i tallers.

El centre està preparant diverses jornades i activitats, entorn la defensa de l’escola 
pública. Actualment, l’escola compta amb 701 alumnes de p3 a 6è.  

‘L’escola pública que volem’ és el 
títol de la jornada pedagògica que 
Els Pinetons ha organitzat per al 
pròxim dissabte, 12 de novembre, 
en el marc del seu 10è aniversari. 
L’acte comptarà amb les inter-
vencions de Gino Ferri, expert en 
educació i formador de mestres de 
Reggio Emilia, a Itàlia, i la pedago-
ga Pilar Benejam. Els Pinetons ha 
organitzat aquesta activitat amb 
l’Associació de Mestres Rosa Sen-
sat i preveu comptar amb més de 
120 mestres d’arreu de Catalunya. 

L’EDUCACIÓ, UN DRET
Els actes de celebració dels 10 anys 
del centre, tots ells en defensa de 
l’escola pública, continuaran el 
pròxim 30 de novembre, amb un 
acte al Teatre Auditori sobre els 
drets de la infància. Hi intervindran 
Jaume Funes, que va ser defensor 
dels Infants del Síndic de Greuges, 

així com de diverses ONG que tre-
ballen amb nens refugiats. 
Els dies 12, 13 i 14 de maig, el centre 
acollirà unes jornades en defensa 
de l’escola pública, amb la presèn-
cia de tots els agents educatius i la 
participació de famílies i nens. L’ob-
jectiu és poder cloure les jornades 
amb una declaració conjunta.  

L’escola també té previst celebrar 
una jornada de caràcter més lúdic 
per celebrar els seus 10 anys de 
vida. Serà dissabte, 4 de març, 
amb jocs i activitats, però encara 
resta per decidir si serà a l’escola 
o al parc dels Pinetons. A més, 
durant el curs, aniran organitzant 
activitats d’art i música. 

Així mateix, l’Associació va renovar 
el compromís de l’entitat amb 
l’escola, el barri de Can Mas i la 
defensa dels drets dels infants. En 
aquesta nova etapa, la presidència 
va a càrrec del formador de l’Insti-
tut de Ciències de l’Educació de la 
UAB, Carles Parellada. Continuen a 
la Junta l’expresident, Jordi Jorba, 
que passa a ser tresorer i Meritxell 
Bonàs, com a secretària.
Per ampliar informació de l’asso-
ciació, fer-se soci, inscriure’s a les 
trobades pedagògiques o com-
prar els llibres editats per l’escola, 
poden consultar la web <www.
amicsdelmartinet.cat>.

La Federació d’AMPA de Catalunya 
ha organitzat per aquest 9 de 
novembre una xerrada sobre les 
noves recomanacions del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya 
sobre la higiene nasal. Serà a les 
18.30 h a l’Escola Els Pinetons i és 
oberta a tothom que estigui inte-
ressat, especialment si tenen fi lls 
petits. L’objectiu d’aquesta sessió 
informativa és donar les claus per 
a alleujar els símptomes de les 
infeccions nasals i reduir l’ús de 
medicaments. També s’informarà 
dels efectes que s’aconsegueixen 
amb una bona higiene nasal, com 
ara humidificar, reduir crostes i 
promoure la cura de la infecció. 
A banda d’aquesta xerrada, en 
el marc de la criança positiva, 
la FaPac oferirà el pròxim 17 de 
novembre, també a Els Pinetons, 
una xerrada formativa sobre els 
Consells Escolars, en un marc més 
associatiu. 
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El voluntariat per 
la llengua ajuda a 
“integrar-se, tenir més 
facilitat per trobar 
feina, millorar...”
El programa Voluntariat per la 
Llengua de l’Ofi cina de Català 
(CPNL) s’ha tornat a posar en 
marxa amb 15 noves parelles 
lingüístiques, que van ser pre-
sentades el passat 3 de novem-
bre a la Biblioteca Municipal. Va 
dirigit a persones que vulguin 
practicar el català o ajudar a par-
lar-lo, amb una dedicació d’una 
hora a la setmana. El programa 
és viu i obert durant tot el curs. 
Així que qualsevol persona inte-
ressada pot demanar formar-ne 
part, contactant amb l’Ofi cina 
de Català de Ripollet, situada al 
primer pis del Centre Cultural. 
Tel. 93 586 45 73. La persona 
encarregada d’organitzar-lo és 
Lídia Ponsatí.

Quin és el perfi l dels aprenents? 
Ens trobem tant casos de persones 
que vénen de l’estranger, com 
també de persones que viuen aquí 
i fi ns i tot que han nascut aquí, 
però que el seu entorn no els ha 
portat a aprendre català i que ara 
s’han decidit a llançar-s’hi.

Per quin motiu?
Doncs per integrar-se, per tenir 
més facilitat per trobar feina, per 
millorar, perquè ho veuen per 
exemple al portar els nens a l’es-
cola... perquè l’ambient escolar ha 
fet molt pel català.

Què costa més de trobar, apre-
nents o catalanoparlants?
Ho solem quadrar bastant, però 

sovint falten més voluntaris cata-
lanoparlants.

Quines característiques han de 
reunir?
Són persones que han de parlar 
habitualment català. No dema-
nem un grau de gramàtica, perquè 
no són professors, sinó voluntaris 
que ajuden als aprenents a con-
versar en català.

Quin és el paper de l’Ofi cina de 
Català en el programa?

Promocionem el voluntariat i bà-
sicament organitzem les parelles.

Continueu comptant amb la 
col·laboració del món comer-
cial?
Sí, enguany comptem amb 17 
botigues i 6 parades del Mercat. 
A més, tenim un conveni amb 
l’Associació d’Espectadors, que fa 
un 25% de descompte a les pare-
lles en la compra d’entrades dels 
espectacles que porta al Teatre 
Auditori.

La Regidoria d’Educació va or-
ganitzar el 6 d’octubre una ses-
sió participativa per establir les 
línies que es prioritzaran en el 
Pla d’Acció Educatiu 2017-2018. 
La sessió, que va comptar amb 
el suport tècnic de la Diputació 
de Barcelona, es va realitzar 
en el marc del Consell Escolar 
Municipal i va incloure els dife-
rents agents implicats en l’àmbit 
educatiu local.

En la jornada es van crear tres 
grups de treball en relació a les 
següents premisses: què cal seguir 
fent, què cal fer de nou i què cal fer 
diferent. Aquests punts de partida 
van servir per refl exionar sobre el 
que s’està fent a Ripollet en clau 
educativa i cap a on cal anar. El 
resultat d’aquest taller servirà per 
prioritzar les actuacions que ver-
tebraran el Pla d’Acció, juntament 

amb l’informe de Planifi cació Edu-
cativa, en el qual també intervé la 
Diputació i que es va presentar el 
26 de setembre.
Actualment, el Pla Educatiu Local 
es troba en fase de revisió perquè 
la realitat educativa del municipi 
ha canviat molt des del darrer 

El Consell Escolar Municipal marca les 
directrius del Pla d’Acció Educatiu 2017-2018

que es va elaborar, el 2013-2016. 
Oriol Mor, regidor d’Educació, 
ha manifestat que el Pla “és una 
oportunitat per establir les línies 
estratègiques i potenciar la par-
ticipació. És necessari anar més 
enllà i teixir una xarxa de projectes 
globals i compartits”.

L’objectiu és tenir el Pla Educatiu 
Local com a eix i el Consell Escolar 
Municipal com a motor. La fase 
següent és treballar les propostes 
que van sorgir el 6 d’octubre abans 
d’elaborar el document fi nal que 
es passarà a aprovació del Ple 
Municipal.
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L’anunci de la compra de l’Hospital 
General reobre la ferida de l’Ernest Lluch
L’inesperat anunci de la Con-
selleria de Salut, de la pròxima 
compra de l’Hospital General 
de Catalunya per integrar-lo a la 
xarxa sanitària pública, ha estat 
rebut amb cautela per part del 
govern municipal, que ha fet 
pública la seva preferència per la 
reactivació del projecte de l’hos-
pital Ernest Lluch. A més, “cansat 
de promeses incomplertes”, ha 
expressat reserves al preu (50 
milions) -ja que s’oposa a què 
sigui “l’anéssim rescat”- i també 
a la mala comunicació des de 
Ripollet.

L’Ajuntament de Ripollet, junta-
ment amb la resta de municipis del 
Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental, ha instat a Salut a detallar 
l’operació, ja que el món local n’era 
desconeixedor. Segons l’alcalde, 
José M. Osuna “prenem l’anunci 
amb cautela, perquè són molts 
els dubtes que se’ns presenten i 

esperem una ràpida resposta del 
conseller Comín a la sol·licitud del 
Consell Comarcal de fer una reunió 
amb els alcaldes i alcaldesses de la 
comarca. Ripollet vol ser partícip 
en el debat sobre les necessitats 
hospitalàries de la nostra zona”.
En aquest sentit, un dels dubtes 
més importants per a Ripollet és 
el transport públic per accedir a 
aquest hospital, ja que, actualment 
no hi ha forma que els veïns de 
Ripollet vagin a l’HGC de forma 

ràpida en transport públic. D’al-
tra banda, també es presenten 
dubtes en el vessant econòmic, ja 
que l’HGC ja ha estat rescatat en 
diverses ocasions i, segons el parer 
municipal, abans de posar un preu 
de compra “que serà pagat per tots 
i totes, cal fer una auditoria per ga-
rantir que no es tracta de l’enèsim 
rescat”. Segons Osuna, “en aquesta 
mateixa línia defensarem que tota 
l’activitat que es pugui desenvolu-
par en l’HGC sigui pública”.

No obstant això, des de Ripollet el 
govern municipal segueix apostant 
per la construcció de l’hospital 
Ernest Lluch, públic i de qualitat, 
mentre no es demostri amb dades 
concretes que la proposta del con-
seller és la millor per a la població 
de Ripollet. L’alcalde recorda que 
“cal tenir en compte que, fi ns ara, 
cap conseller ni consellera de Salut 
ha donat respostes reals a la neces-
sitat d’hospital a la nostra zona del 
Vallès i estem cansats de promeses 
incomplertes”.
També insisteix en la necessitat de 
millorar i potenciar l’atenció primà-
ria com a via per ajudar a no saturar 
els centres hospitalaris. Finalment, 
el govern municipal, tot i reconèi-
xer la bona voluntat i iniciativa del 
conseller Comín per desprivatitzar 
la sanitat a Catalunya, espera que 
“sigui sensible a les necessitats de 
la nostra zona i que s’avanci cap a 
una sanitat de titularitat i gestió 
100% públiques i de qualitat”.

Comença la campanya de vacunació contra la grip

Ja ha començat la campanya de 
vacunació contra la grip. L’objectiu 
fonamental és evitar complicaci-
ons en persones amb problemes 
de salut crònics, d’edat avançada 
o altres condicions que les fan 
especialment susceptibles. Les va-
cunes estan disponibles a tots els 
centres d’atenció primària (CAP) i 
altres centres vacunals. Cada any 
el virus de la grip canvia i, per tant, 
cal tornar-se a vacunar de nou.

Qui s’ha de vacunar?
- Persones de 60 anys d’edat o més.
- Persones internades en insti-
tucions tancades: residències 
geriàtriques, centres de malalties 
cròniques i malalties mentals, etc.
- Adults i infants amb malalties 
pulmonars o cardiovasculars crò-
niques, com l’asma.
- Adults i infants que han estat 
sotmesos a vigilància mèdica o 
hospitalització durant l’any ante-

rior a causa de malalties cròniques 
metabòliques.
- Persones amb obesitat mòrbida.
- Infants i adolescents tractats 
durant un llarg temps amb àcid 
acetilsalicílic, ja que poden desen-
volupar la síndrome de Reye.
- Dones embarassades.

On cal anar a vacunar-se?
Les persones a les quals els està 
indicada la vacuna poden rebre-la 
gratuïtament al seu centre d’aten-
ció primària de salut.

La vacuna té efectes secundaris?
Un cop aplicada pot produir mo-
lèsties locals lleus, però rarament 
febre o malestar.

En quins casos està contrain-
dicada?
Està contraindicada en cas de 
malaltia aguda, i si hi ha hagut al-
lèrgia a una dosi anterior o a algun 
component de la vacuna.

Els vacunats  es poden contagiar 
igualment?

Les persones vacunades de la grip 
tenen una probabilitat més baixa 
de contagi, però s’ha de tenir en 
compte que un dels objectius 
principals de la vacunació no és 
solament evitar la infecció, sinó 
la prevenció de les complicacions 
que pot comportar la infecció pel 
virus de la grip.

Algunes característiques de la 
grip 
Els principals símptomes de la 
grip són febre alta (més de 38ºC), 
calfreds, malestar general, tos 
intensa i persistent, mal de cap i 
dolors musculars.
Té una durada de 5 a 7 dies, tot i 
que alguns dels símptomes poden 
durar una setmana o dues.
Com que es tracta d’una malaltia 
vírica, no cal prendre antibiòtics. 
Molts dels símptomes de la grip 
són similars als dels refredats i 
altres malalties respiratòries.
Per a més informació sobre la va-
cunació de la grip, cal adreçar-se 
al Centre d’Assistència Primària 
de  referència.
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Segons un estudi, la gent que 
fa fotografi es mentre visita els 
llocs de vacances és més feliç 
que les persones que no en 
fan. Diuen que és degut al fet 
que les persones que sí que fan 
fotografi es gaudeixen més del 
lloc perquè interaccionen més 
amb l’entorn que visiten (per a 
fer les fotografi es) i l’establiment 
d’aquest lligam té conseqüèn-
cies positives envers el nivell de 
felicitat que hom assoleix.
Salvant les distàncies i sense cap 
estudi (almenys conegut) que 
ho pugui confi rmar, potser no 
estaríem equivocats en afi rmar 
que les persones que observen 
el temps i els fenòmens meteo-
rològics que el conformen tam-
bé són més felices que les que 
no ho fan, precisament perquè 
estableixen més lligams amb el 

La meteorologia, una ciència emocionant
Eloi Isern

Associació Ripollet Natura

medi que observen. Observar una 
posta de sol proporciona, ningú 
ho negarà, sensacions emotives: 
el fet de contemplar activament 
quelcom relacionat amb aquests 
moments d’emocions i enregis-
trar-lo (color del cel, tipus de 
núvols, canvis de temperatures...) 
fa que les visquem amb més inten-
sitat i que, potser, les mantinguem 
més vives en el record. Per això és 
fascinant la meteorologia, ja que 
parla de fenòmens que ens poden 
emocionar.
L’observació meteorològica és el 
vessant de la meteorologia que lliga 
emoció (pel que s’observa) i ciència 
(per l’aplicació de metodologies 
científi ques). La senzillesa per pren-
dre dades i la nul·la difi cultat per a 
fer observacions diàries del temps 
que ens afecta fa que l’estudi de la 
meteorologia sigui una activitat a 

l’abast de tothom. La temperatura 
mitjana a Ripollet durant el passat 
mes d’octubre va ser de 17,1ºC (el 
normal és 17,2ºC) i es van recollir 
82,8 l/m2, valor molt proper a la mit-
jana de precipitació durant aquest 
mes, que és de 83,6 l/m2.
Per obtenir aquestes dades no 
calen instruments molt sofi sticats, 
ja que amb un simple termòmetre 
de màxima i mínima i un senzill 

pluviòmetre n’hi ha suficient 
per fer les lectures diàries de 
temperatura i precipitació. I, 
igual que després d’un viatge 
mirem les fotografi es que ens 
evoquen els bons moments 
viscuts, en repassar el temps 
que ha fet durant el mes que 
deixem enrere rememorem, 
de ben segur, moltes emocions 
viscudes.

Octubre 2016
Temperatura màxima  27,4 ºC  (01-10-16)
Temperatura mínima  9,9 ºC  (12-10-16)
Dia temperatura màxima més baixa  10-10-16 (16,8 ºC)
Temperatura mitjana  17,1 ºC
Precipitació mensual  82,8 l/m2
Dia de màxima precipitació 13-10-16 (21,4 l/m2) 
Dies de pluja mensual  11 dies

La Jugateca encara la recta 
final de les sessions de tardor
Aquest  novembre, 
la Jugatecambiental 
prepara el seu comiat 
fi ns a l’any vinent. Les 
properes tres sessi-
ons seran les darreres 
d’aquest trimestre, fi ns 
a la pròxima primave-
ra, quan la Jugateca 
tornarà amb noves 
propostes de tallers 
per descobrir l’entorn natural i la 
biodiversitat de Ripollet.
Aquest dissabte, 13 de novembre, 
el brollador del parc dels Pinetons 
acollirà el taller ‘Testing de biodi-
versitat’ a partir de les 11.30 hores. 
Es tracta de la continuació de 
l’activitat de muntatge de caixes 
niu. Amb aquesta activitat es vol 
donar un suport als ocells, ja que 
de vegades no tenen els materials 
necessaris per fer-se els nius. Núria 
Soto i María García, de l’Associ-
ació Ripollet Natura, expliquen 
que aquest taller “vol incentivar 
que facin niu a Ripollet un tipus 
d’espècies, sobretot insectívores, 
per regular la biodiversitat del 
municipi”. Aquest taller forma part 
d’un projecte que vol endegar 

l’Ajuntament sobre el foment de 
la biodiversitat urbana. S’hi faran 
tota una sèrie d’activitats, entre les 
quals destaca una xerrada que es 
farà el 24 de novembre al Centre 
Cultural a les 18 hores. Anirà a 
càrrec d’Abel Julien, ornitòleg i 
membre de l’Institut Català d’Orni-
tologia, que analitzarà les espècies 
d’aus autòctones i la importància 
de les caixes niu a les ciutats.
Les següents cites de la Jugate-
cambiental seran el 20 de no-
vembre amb el taller ‘Fes-te joies 
amb material reciclat’, emmarcada 
dins la setmana de la prevenció de 
residus, i el 27 de novembre amb 
l’activitat ‘Prepara el Nadal’, centrat 
en el reciclatge per embolicar re-
gals i guarnir les llars.

Arriba una nova 
edició de la 
Sortida de Bolets
L’Ajuntament organitza el pròxim 
dissabte 12 d’octubre, amb la 
col·laboració de la Casa Natura 
i l’Associació Ripollet Natura, la 
tradicional Sortida de Bolets, que 
sortirà a les 8 del matí de la Casa 
Natura. Les places són limitades 
i requereix inscripció prèvia. Per 
a més informació, cal posar-se 
en contacte amb la Casa Natura, 
al telèfon 670 291 277 o al mail 
<casadenatura@gmail.com>. El 
preu és de 10 euros.
La Sortida de Bolets se celebra 
cada any i és cita obligada per als 
amants de la micologia. El grup 
anirà acompanyat pel micòleg 
Daniel Siscart, que ajudarà els 
participants a distingir els diver-
sos tipus de bolets, els aclarirà els 
seus dubtes i els acompanyarà 
en el recorregut. També els ex-
plicarà els hàbitats més comuns i 
els bolets que es poden trobar a 
casa nostra.
El recorregut de la Sortida, com 
acostumen a fer els afi cionats als 
bolets, és secret, per a què ningú 
s’avanci. Des de la Casa Natura, 
però, es creu que serà molt proba-
blement per la zona del Montseny.

‘Explora el teu parc’ 
registra una bona 
xifra de participants

Durant aquest mes d’octubre, s’ha 
dut a terme cada dimarts i dijous 
el projecte ‘Explora el teu parc’ als 
diversos parcs de la vila. L’activitat 
ha comptat amb un bon nombre 
d’assistents, que a poc a poc la 
consolida. Hi han participat una 
mitjana de 30 nens i nenes per ses-
sió (molts repetien participació). 
Es tracta d’una gimcana organit-
zada per l’Ajuntament, la Casa 
Natura i l’Associació Ripollet Na-
tura que vol engrescar els infants 
a conèixer una mica més el seu 
entorn i la biodiversitat que hi ha.  
A més, en aquesta edició, hi ha 
col·laborat l’Esplai l’Estel. Arran de 
l’anterior experiència, en aquesta 
ocasió s’ha realitzat una gimcana 
dissenyada per als més menuts, 
fet que ha incrementat la seva 
implicació.
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En marxa les visites al
Punt d’Informació sobre 
l’estalvi energètic

Serveis

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha anunciat la nova data de la jornada per a desco-
brir el Pla de Reixac, que va suspesa el passat 12 d’octubre per previsió de pluja. Serà 
el 19 de novembre, de 9 a 14 h. Hi haurà una caminada, activitats infantils i pujada 
en globus aerostàtic. La festa està organitzada per l’Ajuntament montcadenc, amb el 
suport de l’Ajuntament de Ripollet.

PRESERVACIÓ DEL PLA DE REIXAC
Durant tota la jornada hi haurà un punt d’informació amb plafons explicatius sobre el 
Pla de Reixac i els participants podran omplir un qüestionari sobre els usos que podria 
tenir la zona des del punt de vista de la seva preservació. 
El Pla de Reixac és un espai d’unes 400 hectàrees que forma part del connector bio-
lògic que uneix les serralades Prelitoral, Litoral i la Marina, i que encara manté part de 
la seva riquesa i potencial de natura i patrimoni, malgrat el fort creixement urbanístic 
que s’ha registrat a la comarca. Entre altres aspectes, destaca l’espai fl uvial del Torrent 
del Mas Duran i els secans del seu marge esquerre, gairebé únics al Vallès Occidental. 
Al febrer d’enguany, el Ple de Montcada i Reixac va aprovar la suspensió de llicències 
en el sector durant un any per replantejar fórmules que garanteixin la seva protecció.
D’altra banda, està en marxa un grup de treball format per representants tècnics i polí-
tics dels ajuntaments de Montcada i Reixac i de Ripollet, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, que treballa amb l’objectiu de preservar el Pla de Reixac. En aquesta línia, 
s’han dut a terme ja diverses reunions i sortides de camp per aprofundir en els valors 
paisatgístics, patrimonials i agroforestals de la zona.

Nova data per a descobrir el Pla de 
Reixac

El servei ja ha atés 14 persones que volen reduir la seva 
factura de la llum i, alhora, les emissions de CO2. El 22 de 
novembre tindrà lloc la última sessió a l’AV de Maragall.

 Com demanar cita?

 Què cal portar?

 Qui i com ens 
assessorarà?

Cal sol·licitar cita prèvia tru-
cant al telèfon de Casa Na-
tura 670 291 277 (de dilluns 
a divendres de 10 a 13.30 h) 
o bé un correu electrònic 
a <casadenatura@gmail.
com>.

Cal portar almenys una fac-
tura de la llum (millor si és 
l’última que heu rebut). 

L’arquitecta especialitzada 
en gestió energètica, Núria 
Cuello, realitzarà un infor-
me detallat i personalitzat 
a partir d’un qüestionari i 
la informació de la factura. 
Passades unes setmanes es 
farà un seguiment telefònic.

El canvi climàtic és cosa de tots! I 
per això és important aconseguir 
la participació de la ciutadania, 
ja que l’estalvi energètic és una 
de les coses que podem fer en 
l’àmbit  personal. L’energia té una 
estreta relació amb les quatre 
dimensions de la sostenibilitat: 
econòmica, social, d’equilibri 
territorial i d’equilibri ambiental. 
Per això cal trobar equilibris res-
pectant el medi ambient, reduint 
el consum de combustibles fòssils 
i millorant l’efi ciència en la utilit-
zació de l’energia. Aquest és el 
punt de partida de l’Ajuntament 
de Ripollet, la Casa Natura i l’Asso-
ciació Ripollet Natura a l’hora de 
posar en marxa el Punt Energètic. 
Es tracta d’un servei a disposició 
dels ciutadans amb la finalitat 
de promoure l’estalvi energètic, 
per tal d’aconseguir disminuir la 
despesa econòmica en la factura 

de la llum i alhora la de consum, 
disminuint les emissions de CO2. El  
passat 27 d’octubre es van aten-
dre 6 veïns a l’AV de Can Mas i el 4 
de novembre 8 més a Can Vargas. 
El 22 de novembre es realitzarà la 
darrera sessió a l’AV de Maragall.
Per tal de reduir el nostre consum 
energètic a casa, cal analitzar di-

El servei va ser explicat als ciutadans el passat 17 d’octubre per part de Núria Soto, de 

la Casa Natura; Núria Cuello, arquitecta i membre de l’Associació Ripollet Natura i el 

regidor de Medi Ambient, Ramiro Moldes  

versos aspectes de la factura de 
la llum, com ara la potència i la 
tarifa contractada. També cal tenir 
en compte aspectes del nostre 
consum, com són els mateixos hà-
bits o l’efi ciència dels aparells i de 
l’habitatge. Amb tot això, la nostra 
factura de la llum pot baixar entre 
un 20 i un 30%.
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“Quan et posen 
l’etiqueta de pobre, 
és molt difícil treure-
te-la de sobre”
El passat 17 d’octubre es commemorava el Dia Internacional de 
Lluita contra la Pobresa. La Creu Roja va aprofi tar aquesta data 
per alertar que, malgrat que molts indicadors socio-econòmics 
mostren una millora, les famílies que han quedat al marge de la 
recuperació econòmica, es troben cada vegada en una situació 
més vulnerable i pateixen una situació de pobresa severa. César 
Martínez, coordinador de l’Assemblea Comarcal de Creu Roja, en 
va donar més detalls a l’Info Setmanal de Ripollet Ràdio.

- Què entenem per pobresa se-
vera?
S’entén la situació en la qual una 
família no pot cobrir les seves ne-
cessitats bàsiques, com ara comprar 
aliments, tenir un lloc on viure, pa-
gar els subministraments...

- Creu Roja alerta que encara hi ha 
molta gent que ho està passant 
malament.
Sí, encara que la situació general 
i els indicadors siguin optimistes, 
encara hi ha molta gent aturada, hi 
ha famílies amb tots els seus mem-
bres en situació d’atur, amb atur 
de llarga durada... A més, ara hi ha 
gent que té feina, però amb un sou 
precari, que no li permet cobrir les 
necessitats bàsiques. Calculem que 
és un 15% de la població amb feina. 
Aquesta nova franja de persones 
també necessita ajuda.

- A Creu Roja us preocupa espe-
cialment la situació dels infants.
És que els infants són el nostre futur, 
quin futur estem construint? Mai 
no havia passat, que generacions 
posteriors estiguin pitjor que les 
anteriors. Sempre havia estat a 
l’inrevés. A Creu Roja hem endegat 
diversos projectes. No és només 
donar aliments, sinó també facilitar 
beques, sufragar la compra dels lli-
bres, pal·liar incomoditats de la llar... 
Recordo que vam anar al Tibidabo 
amb infants de Ripollet, i malaura-
dament la sortida era impensable 
per a molts d’aquells nens. I això és 
molt trist.

- El lleure és molt important, so-
bretot per als infants.
Naturalment, és imprescindible. És 
una part necessària de la seva for-
mació i del seu desenvolupament.

- La lluita contra la pobresa s’ha 
convertit en un tema central a les 
campanyes de Creu Roja.
Des que va començar la crisi, ens hi 
vam bolcar. Tots els fons que podem 
aplicar, siguin propis dels nostres so-
cis o de les subvencions, els portem 
al territori i els apliquem en pal·liar 
aquestes necessitats bàsiques. Sem-
pre ho fem en coordinació amb els 
Serveis Socials per arribar a totes les 
famílies que es pugui. 

- El pitjor aspecte de rebre ajudes 
és que s’estigmatitzi a la persona.
A la que et posen l’etiqueta de po-
bre, és molt difícil treure-se-la de 
sobre. Hi ha molts prejudicis i estere-
otips. És horrible que a una persona 
amb difi cultats la cataloguin així. 
Tots els que intentem ajudar, hem 
de mirar que es dignifi qui el màxim 
possible. Imagina’t etiquetar un 
infant... Hem de superar aquests 
prejudicis.

- El soci és una part imprescindi-
ble en l’engranatge de Creu Roja.
Sí, és molt important i, a més, ens 
comporta molta responsabilitat, 
perquè ens dóna els seus diners, i 
confi a plenament en el bon ús que 
li donarem.

 Targetes d’aliment fresc: 
Es lliuren unes targetes d’un 
determinat supermercat, 
que tenen un dipòsit de di-
ners per consumir, i que no 
identifi quen l’usuari com a 
sol·licitant d’ajudes. “És una 
manera molt digna de rebre 
un ajut”, explica Martínez.
 ’A l’hivern tampoc ens 
oblidem de tu’: Recollida de 
roba d’abrigar, especialment 
mantes, edredons, abrics, 
etc. Sobretot recollida de 
roba per a infants i estris, 
com ara bressols, cotxets, 
cadiretes... “Normalment 
la gent no hi pensa, però 
són estris que valen molts 
diners”, indica Martínez.

Campanyes actuals 
destacades 

 L’Assemblea de la Creu Roja 
Cerdanyola-Ripollet-Montca-
da va ajudar l’any passat 583 
famílies.
  Gairebé 700 famílies col-
laboren habitualment amb 
l’Assemblea.
 La Creu Roja Cerdanyola-Ri-
pollet-Montcada compta amb 
2.825 socis, i 362 voluntaris.
 Hi ha 378.700 catalans atu-
rats de llarga durada (57,38% 
del total d’aturats) i 218.000 
llars catalanes amb tots els 
membres actius a l’atur.

Sabies què...?

El Gran Recapte arriba a la 8a edició 
els propers 25 i 26 de novembre

El Gran Recapte celebrarà la seva 8a edició els dies 25 i 26 de novem-
bre. L’objectiu és recollir aliments de llarga durada i, a la vegada, sen-
sibilitzar i mobilitzar la població de Catalunya per ajudar les famílies 
més necessitades. Una cita que no és possible sense els seus voluntaris. 
Els ciutadans es poden registrar com a voluntaris o coordinadors 
a <www.granrecapte.com>. A Ripollet, segons el coordinador del 
Gran Recapte i president del Banc dels Aliments, Daniel Reguero, es 
necessiten entre 120 i 130 voluntaris, que es distribuiran entre els 11 
supermercats participants. Els aliments recollits es destinaran a Càritas 
Parroquial i el Centro Reto. Segons Reguero, a Ripollet es necessitaria 
recollir al voltant de 22.000 kg d’aliments. Les persones interessades 
a col·laborar com a voluntaris, a banda de fer-ho a través del web, 
també poden trucar al telèfon 697 692 352.Antonio Díaz, el Mago Pop, protagonitza la campanya del Gran Recapte.
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L’Ajuntament de Ripollet ja forma part de l’Associació Internacional de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals (ILGA, per les seves sigles en anglès). 
Així ho ha comunicat aquesta entitat a la Regidoria de Polítiques LGBTI. L’ILGA és 
una organització mundial fundada el 1978 i composta per 1.100 organitzacions 
de 110 països. Cada any publica un informe sobre la legislació que criminalitza o 
protegeix a les persones per la seva orientació sexual o el reconeixement de les 
seves relacions. 
Per altra banda, el regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez, va participar el 6 
d’octubre a l’homenatge de la transsexual Sonia Recalvo (a la imatge). L’acte va 
estar organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i la Plataforma LGTBI.cat, a la glo-
rieta que porta el seu nom al parc de la Ciutadella de Barcelona. Va ser en aquest 
lloc on va ser brutalment assassinada per un grup de neonazis fa 25 anys. Es va fer 
una ofrena fl oral, una actuació i uns parlaments.

Ripollet entra a l’Associació Internacional de Gais, Lesbianes i Transsexuals

L’acte institucional tindrà lloc el 25 
de novembre, a la sala d’actes del 
Centre Cultural, a partir de les 9 h. 
L’alcalde José M. Osuna inaugurarà 
l’acte i donarà pas a la presenta-
ció de la memòria del circuit del 
‘Protocol d’atenció a les dones en 
situació de violència masclista’. Ara 
fa un any la Regidoria de Polítiques 
de Gènere i Feminismes va comen-
çar a treballar en nous protocols i 
en una atenció més personalitzada 
a les dones assistides al SIAD. 
La jornada continuarà amb una 
sessió de formació per a professi-
onals a càrrec de l’entitat Candela. 
La sessió porta el títol de ‘Sexu-
alitat, una porta d’entrada per 
treballar la violència amb joves’, i 
abordarà la sexualitat juvenil des 
de diversos vessants. Es tractaran 
els mites i estereotips dels joves 
vers les malalties de transmissió 
sexual, els seus referents en matè-
ria sexual -a través d’internet i les 
xarxes socials-, i es donaran eines 

per fer intervencions o ta-
llers de sexualitat a joves. 
Al fi nal de l’acte, es lliu-
raran certifi cats 
d’assistència. 
Inscripcions a 
<siad@ripo-
llet.cat> o 93 
504 60 40.
També el dia 25 de 
novembre es durà 
a terme la lectura del 
manifest i es realitzarà la 
pintada en homenatge a les 
víctimes mortals per feminicidi 
a Catalunya. És un acte organit-
zat per la Taula de Dones, en el 
qual s’escriuran 
els  noms de 
cadascuna de 
les víctimes.

MÉS D’UNA 
SETMANA D’ACTES
Tanmateix, els actes de comme-
moració començaran uns dies 
abans. El cap de setmana del 19 i 
20 de novembre, el Patronat Muni-
cipal d’Esports i els diversos clubs 
esportius s’adhereixen amb una 
campanya de sensibilització des 
de l’esport. Al començament de 
cada partit, els equips mostraran 
una pancarta amb el lema ‘L’esport 
a Ripollet contra la violència mas-
clista’. L’acció també es realitzarà 
els dies 26 i 27.

La sala d’actes del Centre Cultural 
acollirà un cinefòrum el 30 de no-
vembre a les 18 h. Com l’any pas-
sat, es debatran diferents aspectes 
de la violència masclista a partir 
dels curtmetratges projectats.
El Kftí també acollirà una activitat 
en el marc de la commemoració. 
El 2 de desembre, a les 18 h, s’hi 
celebrarà el ‘Taller de prevenció de 
les violències de gènere a través 
del teatre social’. Està adreçat als 
joves del Kftí, per sensibilitzar-los 
a partir de situacions quotidianes. 

El 25 de novembre es comme-
mora el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència vers 
les Dones. Ripollet s’hi torna a 
sumar amb diferents activitats 
organitzades per la Regidoria 
de Polítiques de Gènere i Fe-
minismes de l’Ajuntament, el 
Patronat d’Esports (PAME) i la 
Taula de Dones.

Ripollet torna a clamar un any més 
per eradicar la violència vers les dones 

El dia 25 se celebrarà l’acte institucional, que estarà 
complementat amb una jornada de formació

La commemoració durarà diversos dies, en els quals es 
realitzaran tallers, un cinefòrum i una actuació musical 
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CTES La sala d’actes del Centre Cultura

 100 dones ateses al SIAD 
(de l’1 de gener al 31 d’oc-
tubre).  En el mateix període 
de l’any 2015 es van atendre 
78 dones.
 60 dones ateses en situ-
ació de violència masclista. 
L’any 2015 van ser 41 dones.
 478 atencions psicològi-
ques. Es van fer 461 al 2015.
  57 assessoraments jurí-
dics. L’any 2015 van ser 31.

Atenció al SIAD en 
el que portem d’any 

Anirà a càrrec de Nus Teatre i Acció 
Social.

TORNA EL CURS D’AUTODEFENSA
L’èxit de l’any passat del Taller 
d’autodefensa per a dones ha 
provocat que enguany es torni a 
celebrar. Serà el 2 de desembre, 
a les 18 h, al vestíbul del Pavelló 
Joan Creus. Anirà a càrrec de César 
Rufo, professor d’arts marcials. 
Les inscripcions prèvies es faran 
a <esports@pame-ripollet.org> 
o als telèfons 93 692 97 52 o 699 
913 589.
Els actes acabaran el mateix 2 de 
desembre, a la plaça de Joan Abad, 
a partir de les 20 h, amb el concert 
de la cantautora Maria Ràfols. 
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Els més petits de la casa tenen gairebé cada cap de setmana l’oportunitat de gaudir d’una àmplia oferta d’activitats familiars. Escoltar 
un conte o fer un taller a la biblioteca, jugar amb la història al CIP Molí d’en Rata, assistir a un espectacle infantil al Teatre Auditori o 
realitzar un taller familiar al Centre Cultural són algunes de les opcions que ofereix el Patronat Municipal de Cultura. Tot un seguit 
de propostes, la majoria de les quals van començar aquest mes d’octubre, totes elles amb una bona participació. 

Cultura en família

El Patronat Municipal de Cultura 
va reprendre a l’octubre la pro-
gramació estable d’espectacles 
infantils, enguany sota el títol ‘Petit 
Mercat Vell’, al que volen donar 
una nova empenta. Es tracta d’un 
programa divers i professional, 
que té molt d’èxit de públic. Com 
a novetat, enguany el PMC ofereix 
els Tallers en família al Centre 

Cultural, per acabar de completar 
l’oferta familiar. 
“És una oferta de petit format, 
els dissabtes al matí i ho fem fàcil 
perquè les famílies puguin venir 
i compartir amb els seus fi lls un 
espai d’aprenentatge que, a més, 
comporta tota una sèrie de qües-
tions afectives i de relació entre 
ells que pensem que pot tenir 
molt bona acollida”, explica Paqui 
Dorado, tècnica de Cultura. 
El mes d’octubre es va iniciar el 
taller de cuina, que ha tingut una 
“espectacular acollida”. Al novem-
bre es posa en marxa  el taller d’art. 
Donada la programació estable 
d’exposicions al Centre Cultural, 
Paqui Dorado explica que “ens sem-
blava que era una proposta interes-

sant per anar treballant i educant 
el gust per l’art”.  L’enfocament és 
experimentar de forma lúdica, rela-
xada i divertida entre els nens i els 
pares. Cada mes es treballarà una 
proposta diferent, de manera que 
no és necessària l’assistència a tots 
els tallers. La sessió de novembre es 
dedicarà a dibuixar a l’espai, sense 
paper ni llapis. 

JUGA AMB LA HISTÒRIA
L’any 2006, quan encara no hi 
havia el CIP, es van iniciar la Molí 
d’en Rata els tallers Juga amb la 
història, consolidats des de l’any 
2008 com a programació estable. 
El passat 23 d’octubre iniciaven 
el curs parlant de mòmies, amb 
motiu de Tots Sants. “L’enfocament 
és donar un punt de vista històric, 
de rigor, saber d’on venen els per-
sonatges o temes que tractem i 
sempre en la línia que els nens i 
les famílies s’ho passin bé, es di-
verteixin, però que també apren-
guin coses”, explica Elena Vilalta, 
tècnica de Patrimoni. Aquest curs 
el programa inclou temes lligats 
a les festes populars, com el de 
les mòmies; també de patrimoni 

immaterial, com és la llegenda 
del Cabraboc (19 de febrer), però 
també tracten temes d‘arqueogas-
tronomia, amb els tallers Pa negre 
(29 de gener) i Cor de pastanaga, 
cara d’enciam (26 de març). La 
part més històrica es farà amb el 
taller sobre els celtes  ‘Arqueòleg 
per un dia’, sobre el jaciment dels 
Pinetons. El curs fi nalitzarà amb 
un taller d’art el 28 de maig, on 
es parlarà del Jackson Pollock i la 
tècnica de l’art painting. 

FOMENT DE LA LECTURA
Un dels espais de referència quant 
a activitats culturals familiars des 
de fa 19 anys és la Biblioteca Mu-
nicipal, on trobem des de sessions 
de contes a tallers d’arquitectura, 
llenguatge de signes o legos. La 
seva directora, Roser Pecanins, 
explica que “Els nens són el futur 
i amb totes aquestes activitats de 
dinamització de la cultura i foment 
de la lectura, crec que podem ser 
motors per anar creant aquests 
vincles familiars i aquest gust per 
la cultura des de molt petits”. La 
Biblioteca compta amb projectes 

com el ‘Nascuts per llegir’, que vol 
integrar l’infant des del naixement 
a la lectura i crear aquest vincle 
de pares/fi lls al voltant d’un llibre, 
una narració de contes o un taller. 
Dins aquest projecte hi ha l’acti-
vitat ‘Els més petits fem dissabte’, 
dos dissabtes al mes, dirigit als 
més menuts. I dos dimecres al 
mes hi ha ‘L’Hora del conte’, per a 
nens a partir de 4 anys. Pecanins 
assegura que “és molt gratifi cant 
que una persona t’expliqui una 
història a dos metres de tu i no a 
través d’un plasma” i afi rma que “és 
molt important que els nens vagin 
acompanyats pels pares i mares”.
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L’associació Cultura i Tradició par-
ticiparà en l’elaboració col·lectiva 
de dues catifes de fl ors al Vaticà. 
L’acte tindrà lloc de l’11 al 13 de 
novembre i hi prendran part els 
socis de la Comissió Internaci-
onal de Catifaires d’Art Efímer. 
L’activitat consistirà a realitzar 
dins la basílica de Sant Pere una 
reproducció del quadre La ma-
donnina, de Roberto Ferruzzi. A la 
plaça de Sant Pere s’elaborarà una 
altra catifa dissenyada per l’artista 

italiana Valentina Mammana i que 
recull els símbols del Jubileu de 
l’any de la Misericòrdia. Per altra 
banda, Cultura i Tradició també va 
participar en la primera Trobada 
Internacional de Catifaires, la qual 
va tenir lloc Mèxic del 6 al 8 de 
novembre. La delegació catalana 
va plasmar en la seva catifa un 
Sant Miquel portant en una mà les 
balances del bé i del mal i, a l’altra, 
una espasa. El sant esclafava amb 
el peu al dimoni en forma de serp.

Catifes ripolletenques al Vaticà i a Mèxic

Apadir celebrarà el dia 13 el cinquè 
Certamen de Monòlegs. L’acte 
tindrà lloc al Teatre Auditori del 
Mercat Vell i serà presentat per 
l’humorista David Sas i compta 
amb la participació de l’agrupació 
de monologuistes Melancómicos i 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripollet. El preu de l’entrada és de 
vuit euros. Es poden aconseguir 
de forma anticipada els dies 8 i 9 
al Centre Cultural, de sis de la tarda 
a les vuit del vespre. La recapta-
ció de l’acte anirà íntegrament 
a Apadir, entitat de suport a les 
persones discapacitades físiques, 
psíquiques i sensorials de Ripollet 
i a les seves famílies. L’any passat, 

en el Certamen van participar 
una quinzena d’artistes i es van 
aconseguir reunir més d’un miler 
d’euros, els quals es van destinar 
a diversos projectes terapèutics 
amb cavalls, gossos o música.

El dia 13 torna el Certamen    
de Monòlegs d’Apadir

El Centro Aragonés celebra aquest 
més el seu vintè aniversari. El dia 
25 l’entitat participarà en l’espec-
tacle en honor a Santa Cecília, 
patrona de la música, que tindrà 
lloc al Centre Cultural a partir 
de les vuit del vespre. En aquest 
acte, organitzat per l’Associació 
d’Espectadors del Teatre del Mer-
cat Vell, també hi prendrà part la 
Societat Cultural El Vallès.
L’endemà, dia 26, el Centro Ara-
gonés organitzarà un espectacle 
dels Titiriteros de Binéfar al Teatre 
Auditori del Mercat Vell, a partir 
de les sis de la tarda. El preu de 
l’entrada és de cinc euros. I el dia 
27, a la seu del Centro Aragonés 

hi haurà una recepció d’autoritats 
amb vi d’honor a partir de les 
dotze del migdia.

Titiriteros de Binéfar pel vintè 
aniversari del Centro Aragonés

La companyia Pelmànec posarà 
en escena el dia 18 L’avar. Es tracta 
d’un muntatge amb una diferència 
important respecte al clàssic de 
Molière. En aquesta adaptació, 
l’or no té cap vàlua perquè tots 
els personatges són aixetes, tubs 
i objectes d’aigua en general, i la 
riquesa que anhela de manera ma-
laltissa Harpagon, el protagonista, 
no és més que l’aigua. El preu de 
l’entrada és de 16 euros i l’obra 
començarà a les nou del vespre.
L’avar serà la segona representació 
de la programació de l’Associació 
d’Espectadors del Teatre del Mer-
cat Vell prevista per novembre. El 
dia 4, la companyia Les Antoni-
etes van interpretar el clàssic de 
Tennessee Williams Un tramvia 
anomenat desig.
Per la programació de l’entitat 
per a aquest mes continuarà el 
dia 15 amb la projecció de l’òpe-
ra Les contes d’Hoff mann des de 
l’Òpera Nacional de París. Serà a 

‘L’avar’ de Molière amb 
l’aigua com a element 
de cobdícia

dos quarts de vuit del vespre i el 
preu de l’entrada és de 15 euros. 
A tres quarts de set de la tarda del 
mateix dia de la representació, al 
vestíbul del Teatre hi haurà una 
sessió informativa sobre aquesta 
peça que té una durada de prop 
de tres hores i mitja.

L’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell és un model 
de referència de bones pràctiques en ser de les poques entitats 
d’aquest tipus a Catalunya que assumeix la gestió i una part del 
fi nançament de la programació. Així queda destacat en l’Estudi 
sobre la Participació Activa dels Espectadors en els Espais i Festivals 
d’Arts Escèniques de Catalunya que es va presentar el 22 d’octubre 
en la trobada d’associacions d’espectadors catalanes. 

Una referència de bones pràctiques
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El dia 25, La Careta Teatre, Danza 
Joven Noelia España i Epidemic 
Dance Show oferiran un espec-
tacle emmarcat dins l’Any Lorca 
titulat Sentiments. L’acte tindrà 
lloc al Teatre Auditori del Mercat 
Vell a partir de les vuit del vespre. 
L’entrada serà gratuïta. Segons 
han explicat des de La Careta, l’es-
pectacle tractarà els sentiments 
com la culpa, la por, el dolor o els 
maltractaments tal com apareixen 
a les diverses obres lorquianes. 
Les escenes seran interpretades 
per l’actriu de l’elenc Inma Rodrí-
guez, mentre que Danza Joven 
oferirà diversos balls flamencs. 
Altres actors i actrius de La Careta 
llegiran poemes del Romancero gi-
tano mentre Epidemic realitza una 
mostra de dansa contemporània. 

També hi haurà una demostració 
de guitarra espanyola.

UN OCTUBRE LORQUIÀ
El mes passat va estar replet 
d’actes d’homenatges a Federico 
Lorca, els quals van tenir un èxit 
considerable. El dia 9, La Careta 
Teatre, amb la col·laboració de 
diverses entitats, van oferir al parc 
de Rizal ‘Pinzellades’, un espectacle 

Els sentiments de Lorca, a través de 
diverses disciplines artístiques

Exposició al Centre Cultural sobre l’evolució 
dels segells i les monedes
El Cercle Filatèlic i Numismàtic 
de Ripollet presenta a la Sala 1 
del Centre Cultural la dissetena 
Mostra de segells i monedes que 
coincideix amb el 42è aniversari 
de l’entitat. L’exposició és un 
recorregut pel món dels segells i 
monedes, començant pel primer 
segell emès a Espanya l’1 de gener 
de 1850. 
A l’exposició es pot veure l’evo-

lució d’aquest món, tant en els 
dissenys i motius de les seves 
imatges, com en les tècniques 
d’impressió utilitzades al llarg dels 
més de 150 anys des de la creació 
del primer segell. La temàtica de 
la mostra és lliure; tot i així, el Cer-
cle ha recomanat als participants 
que incloguessin, especialment, 
segells de pintors i personatges 
il·lustres, entre altres. 

La Mostra, que comp-
ta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de 
Ripollet, s’inaugurarà 
el dia 10, a dos quarts 
de set de la tarda, i es 
podrà visitar fins al 
dia 27.

GRANADOS A LA 
SALA D’ART
Paral·lelament, a la 
Sala d’Art del Centre 
Cultural es podrà veu-
re una mostra titulada 

Enric Granados: un 
estiu a Cerdanyola, 
organitzada per 
l’Associació d’Ar-
tistes Plàstics de 
Cerdanyola amb 
la col·laboració 
de l’Ajuntament 
de Ripollet i la 
D i p u t a c i ó  d e 
Barcelona.
Es tracta d’una 
mostra col·lectiva 
de les obres plàs-
tiques que s’han realitzat en ho-
menatge al centenari de la mort 
del músic Enric Granados, un 
home de cultura nascut a Lleida, 
d’obra extensa i reconeguda, que 
va col·laborar amb el Palau de la 
Música. 
Cerdanyola, a principis del segle 
XX, a part de les masies i d’un pe-
tit nucli de població, era un punt 
d’estiueig de famílies benestants 
de Barcelona. L’actual Museu 

que barrejava la dansa contempo-
rània, amb la poesia, el fl amenc, 
la pintura, els titelles i el circ i fi ns 
i tot el body paint, tot jugant amb 
el simbolisme de Lorca.
El 14 d’octubre, Amics del Teatre 
van realitzar una lectura drama-
titzada de Yerma a la Biblioteca. 
L’acte també va comptar amb la 
col·laboració de Noelia España. 
L’endemà, l’Associació Alegrías 

del Sur i la Peña Flamenca La Ma-
carena van oferir un espectacle 
de fl amenc al Teatre Auditori del 
Mercat Vell, també en el marc de 
l’Any Lorca. Per últim, el dia 16, al 
mateix escenari, Nits de Música i 
l’Associació de Música d’Autor La 
Escalera van oferir un espectacle 
de cantautors, que va combinar 
música en directe, recital de poesia 
i moments teatralitzats. 

d’Art de Cerdanyola (MAC) era, 
en aquell temps, el casino on es 
concentrava la vida cultural del 
modernisme català. El músic, 
amb la seva família, estiuejava a 
Cerdanyola a la Vil·la Bruguerola, 
avui desapareguda, que s’ubicava 
on ara és la plaça d’Enric Granados 
de la ciutat veïna. 
La mostra també s’inaugurarà el 
dia 10, a les set de la tarda, i es 
podrà veure fi ns al dia 23.
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anunci 20 mò-
duls

Cursos amb l’objectiu de prevenir 
les malalties de transmissió sexual
Durant aquest mes de novembre, 
la Regidoria de Joventut organitza 
unes sessions de formació adreça-
da especialment als monitors que 
treballen amb joves. L’objectiu de 
les xerrades és formar-los sobre 
la prevenció de les malalties de 
transmissió sexual (MTS) entre els 
joves. El curs es realitza amb motiu 
del Dia Mundial de la Lluita contra 
la Sida (1 de desembre), i l’organit-
za la Regidoria de Joventut amb 
l’Associació per a la Prevenció i la 
Promoció de la Salut (CEPS Salut). 
La formació té l’objectiu que els 
monitors de l’àmbit extraescolar 
(com casals, esplais, etc.) sàpiguen 
intervenir de manera preventiva i 
es redueixi el risc dels joves a in-
fectar-se pel VIH o altres malalties 
de transmissió sexual i que, a més, 
s’evitin embarassos no desitjats. 
Les sessions tindran lloc el 12 i 19 
de novembre, de 9 a 14 hores al 
Centre Cultural. Es tracta d’un curs 

gratuït. Les persones interessades 
s’han d’inscriure enviant un mail 
a <joventut@ripollet.cat>. Les 
places són limitades.

SESSIONS DE PREVENCIÓ
Per altra banda, el Teatre Auditori 
del Mercat Vell va acollir el pas-
sat 26 d’octubre una jornada de 
prevenció del consum de tabac, 
alcohol i cànnabis entre els joves. 
L’activitat estava adreçada especi-
alment als estudiants de 1r d’ESO 

dels instituts públics Palau Ausit, 
Can Mas, Lluís Companys i de l’es-
cola Sant Gabriel. Hi van participar 
un total de 450 alumnes.
Es tractava d’una sessió de forma-
ció per a la prevenció del consum 
d’aquestes tres drogues amb la 
fi nalitat de promoure conductes 
de salut entre els joves de la vila. 
L’acte va estar organitzat pels pro-
fessionals dels Centres d’Atenció 
Primària de Ripollet i les regidories 
de Salut i Joventut.

Castanyada popular 
a càrrec del Kftó i de 
l’INS Lluís Companys

El Kftó va organitzar el passat 28 
d’octubre en col·laboració amb 
l’institut Lluís Companys una Cas-
tanyada Popular. Els actes comen-
çaven al pati del Centre Cultural 
amb un taller de maquillatge a 
càrrec de Ripokids. També es va 
organitzar un taller de màscares, 
mentre els joves del Kftí elabora-
ven les tradicionals castanyes. Al 
mateix temps, els estudiants del 
Lluís Companys representaven 
a la plaça del Molí una versió al-
ternativa de ‘La Castanyera’. Unes 
200 persones es van aplegar per 
veure l’obra.
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Un total de 403 persones van participar en la desena edició de la Cami-
nada Ripollet-Tibidabo-Ripollet que el Centre Excursionista Ripollet va 
celebrar diumenge, 23 d’octubre. Es tracta de la xifra més alta de totes 
les edicions d’aquesta prova. 

El Patronat Municipal d’Esports 
(PAME) ha anunciat que aviat en-
trarà en funcionament el servei de 
reserva de les pistes de pàdel per 
internet i des del quiosc que es 
troba a la consergeria de la piscina 
coberta. Amb aquesta novetat, 
totes les persones abonades que 
desitgin reservar aquesta instal-
lació esportiva podran fer-ho des 

de casa i s’evitaran de trucar per 
telèfon o realitzar la reserva pre-
sencialment. Per poder utilitzar 
aquest nou recurs és necessari 
donar-se d’alta a la consergeria, on 
hi haurà tutorials amb l’explicació 
del seu funcionament. Per a més 
informació, es poden adreçar a la 
pàgina web del PAME o al telèfon 
93 692 97 52.

Desenes de joves esportistes es van trobar el 22 d’octubre al pavelló 
Joan Creus per participar en la Jornada Zero de l’esport extraescolar 
de Ripollet. L’objectiu de l’activitat era la d’explicar la nova fi losofi a i els 
canvis que s’han produït aquest curs respecte als altres anys.

El PAME permetrà reservar pistes de 
pàdel per internet

Reconeixement del Mundo Deportivo
El diari Mundo Deportivo ha pre-
miat el Club Tennis Taula Ripollet 
per l’ascens del masculí a la Segona 
Divisió Nacional i del femení Auto-
escola TatchePol a Divisió d’Honor. 
L’acte de La gran Nit del Campions 
2016 va tenir lloc a l’Hotel Juan Car-
los I de Barcelona i van recollir els 
trofeus el president del Club, Romà 
López i l’entrenador del femení, 
Ramon Argenté, a mans del pre-
sident de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya (a la foto).  

Curs de la Regidoria 
de Comerç i del 
Gremi d’Hostaleria 
sobre restauració

La Regidoria de Comerç i el Gremi 
d’Hostaleria van organitzar el mes 
passat un curs titulat La gestió de 
la imatge i el control de costos a la 
restauració’ en el qual van partici-
par 16 emprenedors del sector de 
Ripollet. El primer dia es van abor-
dar aspectes com la importància 
de la imatge, tant exterior com 
interior: façana, tendals, entrada, 
decoració, ordre, així com la car-
ta i les promocions. A la segona 
sessió es va parlar de tots aquells 
temes relacionats amb els costos: 
anàlisi dels proveïdors, el càlcul 
dels costos, el punt d’equilibri i el 
compte d’explotació, amb exem-
ples pràctics. D’aquesta manera, 
els participants van aprendre a 
millorar la visió estratègica del ne-
goci, els aspectes més importants 
de la imatge d’un establiment de 
restauració i el coneixement de les 
mesures bàsiques per controlar les 
despeses.

La Unió de Comerciants de Ri-
pollet (UCR) ha organitzat del 10 
al 23 de novembre un concurs 
de paranys als aparadors dels 
establiments de l’entitat. L’acti-
vitat consisteix a fer la ruta pels 
aparadors participants i trobar 

en cadascun d’ells l’element que 
no correspon amb els productes 
o serveis de l’establiment en 
qüestió. Cada participant podrà 
recollir la butlleta de participació 
en qualsevol dels establiments 
participants i omplir-la. Entre els 

La UCR convoca un concurs
de paranys en els aparadors

participants que hagin omplert 
correctament com a mínim el 
75% dels paranys, se sortejaran 12 
premis de tot tipus que es lliura-
ran en un acte el 27 de novembre, 
a dos quarts d’una del migdia, a 
la plaça de l’ESBAR.
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Aquesta temporada han debutat 
dos nous programes a les ones 
locals. Es tracta de Lucha con  
nosotros, de l’entitat Parados 
Unidos de Ripollet-Montcada 
(foto superior), que s’emet cada 
quart dimarts de mes, a les 19 
hores. Informa sobre les activi-
tats de l’associació i els recursos 

i sortides per a les persones en 
situació d’atur. L’altra novetat és 
l’estrena de Lágrimas de Celuloi-
de, realitzat per un col·lectiu de 
cinèfils (foto inferior). Es realitza 
quinzenalment, el primer i tercer 
dijous de mes, a les 21 hores. La 
programació es pot descarregar 
a <ripolletradio.cat>.

Ripollet Ràdio estrena un nou 
programa de servei i un de cine

Ripollet Ràdio ha estat formant nous col·laboradors per ampliar 
l’equip de corresponsals esportius. La formació ha consistit en tres 
sessions, sobre les peculiaritats del periodisme radiofònic esportiu, 
la producció del programa Infosport i pràctiques de comentarista. 
Ha anat a càrrec del coordinador de l’emissora, els redactors actuals 
i els anteriors responsables del programa d’esports. Els interessats 
en col·laborar al programa s’han de dirigir a l’emissora.

Formant els nous corresponsals 
del programa Infosport
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