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18 h —
Teatre Auditori
del Mercat Vell

LORCA
JORNADA DE CLOENDA

ANY

Acte de cloenda, amb la participació de:
—Agustín Villar 
—Laura Yepes Zahino
—Manamá Dansa
—Joan Nonell, d’Amics del Teatre
—Jordi Romero
—Projecció del vídeo commemoratiu

realitzat per Ripollet Història i Imatge

12 h —
C. de Federico García Lorca 
(pl. de Palau Ausit)
Inauguració de placa
commemorativa

Diumenge 11 de desembre

Al llarg de 2016, hi han participat les següents entitats i persones a títol individual:
Agustín Villar | Ajuntament de Ripollet | Alegrías del Sur | Amics del Teatre de Ripollet | Asociación 3 Pasos | Asociación Cultural Ballet 
Flamenco de Carmela | Asociación de Música de Autor La Escalera | Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell (AETMV) | 
Associació de Jubilats i Pensionistes de Ripollet | Associació Ràdio Ripollet | Associació Ripollet Natura | Aula d’Extensió Universitària 
per a la gent gran de Ripollet | AV Can Vargas | AV Sant Andreu | AV Maragall | Biblioteca Municipal | Bruixes de Ripollet | Bullpark13 | 
Casa d’Andalusia de Cerdanyola del Vallès | Casal d’Avis | Centre Obert la Placeta | Centro Aragonés | Col·lectiu La Careta Teatre Amateur 
| Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals (CRAC) | Comissió Unitària 28 Juny | Cuadro Andaluz de Cerdanyola | Dansa Jove Noelia 
España | Epidemic Dance Show | Escola d’Art la Taca | Escola Sant Gabriel | FEDAC Ripollet | Front d’Alliberament Gai de Catalunya 
(FAGC) | Grup Catalonia Aspasur | Grup d’Estudis Ripolletencs | IES Can Mas | Joan Nonell | Jordi Romero | Laura Yepes Zahino | 
Manamá Dansa | Mercat Municipal | Nits de Música de l’AETMV | Peña Flamenca La Macarena | Ripollet Història i Imatge | Ripollet Ràdio 
| SB Dance | Societat Coral “El Vallès” | Taller de poesia de l’Escola d’Adults Jaume Tuset | Tallers d’art i guitarra del Centre Cultural | Unió 

de Comerciants de Ripollet | Valentín Roma

Volem expressar-vos el nostre agraïment a totes perquè, sense la vostra implicació,
l’Any Lorca no hauria estat possible. A totes, moltes gràcies.

ACTE OBERT
Invitacions al Centre Cultural

#AnyLorcaRipollet
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Fins al 4 de desembre encara hi ha 
temps per prendre part en els pressu-
postos participatius. Per primera vega-
da, l’Ajuntament de Ripollet duu a ter-
me aquest procés que permet els veïns 
i veïnes decidir el destí de 300.000 eu-
ros de les inversions de l’any vinent.

Ripollet ha endegat en aquest últim tri-
mestre de l’any el procés dels pressu-
postos participatius. Tal com fan altres 
poblacions, com ara Badalona, Cornellà,  
Girona, Molins de Rei o Vic, el consistori 
ha reservat una part dels diners  destinats 
a les inversions a què siguin els mateixos 
veïns i veïnes els que decideixin a què es 
dediquen. “Donada la importància dels 
pressupostos, cada vegada resulta més 
impensable que només el Govern muni-
cipal o els 21 regidors que formem el Ple 
municipal siguem els que decidim què 
fem i què no fem amb uns diners que 
són de tots”, explicava l’alcalde José M. 
Osuna el passat, 19 de novembre, en la 
presentació realitzada al Teatre Auditori 
dels 13 projectes que queden a l’elecció 
popular. Amb aquesta intenció, la coali-
ció Ara Decidim ja incloïa en el seu pro-
grama electoral l’obertura dels pressu-
postos a la participació veïnal. Enguany, 
s’estrena aquesta iniciativa, que té reser-

“Els pressupostos 
participatius han arribat 
a Ripollet per quedar-s’hi”

vats 300.000 euros de la partida d’inver-
sions del 2017. Segons l’alcalde Osuna, 
“els pressupostos participatius han arri-
bat a Ripollet per quedar-s’hi, per arrelar 
i per créixer”.

Implicant el jovent de Ripollet
En aquesta primera experiència dels 
pressupostos participatius, el consistori 
ha escollit el col·lectiu dels joves, que 
han estat els grans protagonistes del pro-
cés. Fins a 254 alumnes de 4t d’ESO dels 
instituts Can Mas, Lluís Companys, Pa-
lau Ausit i del col·legi Sant Gabriel han 
pensat i repensat aquests futurs projectes 
d’inversió. De la mà dels seus mestres i 
amb l’assessorament de l’equip tècnic de 
l’Ajuntament, els joves han valorat pros 
i contres, han demanat pressupostos, 
han buscat els materials més adequats i, 
finalment, han gravat un vídeo per se-
duir als veïns que el seu projecte és el 
més adient. De les 50 idees que van sor-
gir inicialment, s’ha fet una preselecció 
de 13 propostes. Tant l’alcalde, José M. 
Osuna, com la primera tinent d’alcalde, 
Pilar Castillejo, van agrair durant l’acte 
de presentació la tasca feta i la implicació 
dels joves, professors i instituts en aquest 
procés.

Ara és el moment de votar
Amb l’acte de presentació del 19 de no-
vembre es va donar el tret de sortida de 
la segona fase dels pressupostos partici-
patius, la votació popular.
Fins al 4 de desembre, poden votar to-
tes les persones empadronades a Ripollet 
nascudes fins al 2001. Es pot fer online a 
participa.ripollet.cat. També presencial-
ment a les urnes ubicades al Centre Cul-
tural, al Poliesportiu i a l’OAC. A més, 
com en caps de setmana anteriors, també 
es posaran punts de votació mòbils per la 
vila el 3 i el 4 de desembre.

AmB 
TOTA LA 
LLETRA
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Adaptació del parc
del Camí de la Serra
Què faríem?
Es tracta d’una primera intervenció en aquest parc situat 
al Camí de la Serra, entre el carrer de Pau Casals i l’escola 
Tatché. Es farien actuacions per millorar, principalment, 
la seva accessibilitat i el seu ús com a parc urbà.
Quant costaria?
75.000 €

Cinema a la fresca
Què faríem?
Adaptar el pati interior del Centre Cultural com a lloc de 
projecció de cinema a l’aire lliure i gaudir d’aquest espai 
de manera informal i relaxada.
Per això, canviaríem el terra per un prat natural, posaríem 
tots els elements necessaris per a fer projeccions: pantalla, 
equip de projecció i de so, llums...
Quant costaria?
47.895,39 €

millores al de parc Norbert Fusté
Què faríem?
Adequació d’aquest parc per a què pugui ser utilitzat 
també pels joves com a punt de trobada i de lleure, adap-
tant els seus elements i jocs i instal·lant-ne de nous per a 
millorar la configuració de l’espai i el seu ús per part del 
jovent.
Quant costaria?
75.000 €

Rocòdrom
Què faríem?
Instal·lar elements per a transformar en un rocòdrom la 
paret lateral que delimita les actuals pistes de pàdel.
Aquesta seria una primera intervenció prèvia a la 
instal·lació d’una estructura per a la pràctica d’escalada i 
de pràctica de l’esport a nivell avançat. D’aquesta forma, 
els veïns i veïnes de Ripollet es podrien iniciar en una 
nova pràctica esportiva.
Quant costaria?
75.000 €

Sonomàfors per a invidents
Què faríem?
Oferir un pas segur per a les persones amb discapacitats 
visuals.
La instal·lació d’un mòdul acústic als 34 semàfors de 
Ripollet permetria un recorregut segur a les diferents 
cruïlles de Ripollet on el trànsit de vehicles i de vianants 
es regula amb aquests elements de seguretat viària.
Quant costaria?
50.095,60 €

participa.ripollet.cat
Aquests són els 13 projectes que es poden votar 
fins al 4 de desembre
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CanParc

Què faríem?
Convertiríem part del parc de Gassó Vargas en un lloc 
d’esbarjo per als gossos, per tal que puguin córrer i jugar. 
Es tracta d’una superfície d’uns 5.400 m2 situada entre el 
carrer de Federico García Lorca, la rbla. dels Pinetons i el 
carrer de Cervantes.
Quant costaria?
32.621,60 €

Carrer de Sant Andreu.
Prioritat: les persones
Què faríem?
Millorar els accessos i el desplaçament a peu de les per-
sones que van des del centre de Ripollet cap a l’escola 
Tatché i l’institut Can Mas, donant prioritat a les persones 
i minimitzant el pas dels vehicles. Una reforma que can-
viaria l’aspecte i els usos d’una zona que seria guanyada 
per la gent.
Quant costaria?
75.000 € 

Contenidors per a recollir
l’oli domèstic
Què faríem?
Instal·lar sis contenidors especials de recollida d’oli 
domèstic, a sis punts accessibles del municipi i que donin 
cobertura a la totalitat de la ciutadania de Ripollet.
L’oli per cuinar és un producte habitual a les llars però, un 
cop utilitzat, si el llencem per l’aigüera, provoca una greu 
agressió contra el medi ambient.
Quant costaria?
4.182 €

Espai cobert al parc
dels Pinetons
Què faríem?
Convertir un espai de 150 m2 al parc dels Pinetons en una 
zona de pícnic coberta. Instal·laríem cinc taules amb una 
pèrgola que les protegeixi en cas de pluja.
L’espai proposat està a una de les zones planes situada més 
a prop de la plaça del brollador i es podria transformar en 
un punt de trobada.
Quant costaria?
73.507,50 €

Papereres pipican
per a un Ripollet més net
Què faríem?
Instal·lar 20 punts de recollida de les caques de gos. En 
aquestes papereres específiques, les persones propietàries 
dels gossos trobaran un subministrador de bosses per a la 
recollida de la caca i un espai per llençar-la després.
Quant costaria?
27.152,40 €

Parcs segurs, infants il·lesos
Què faríem?
Millorar la seguretat dels espais de jocs dels més petits de 
Ripollet.
Pavimentaríem amb llosetes de cautxú reciclat i acolorit 
dues zones de jocs infantils, al parc dels Mestres, amb una 
superfície de 278 m2, i a la zona de l’illa interior del parc 
de Rizal, amb 120 m2.
Quant costaria?
74.999 €

Street Art
Què faríem?
Transformar dues parets de Ripollet en dos espais 
d’expressió artística.
Prepararíem la paret de la plaça de la Torre de l’Argentera 
(oficines de treball de la Generalitat) i la paret del carrer 
de Pizarro amb rbla. de Sant Esteve (part exterior de la pl. 
de Joan Abad) per tal de poder-hi fer un grafit.
Quant costaria?
58.497,45 €

WiFi públic i Ripojove,
tota la informació per al jovent
Què faríem?
Crear una xarxa de Wifi municipal i oferir accés a tota la 
informació juvenil.
S’instal·larien un total de quatre punts de connexió Wifi, 
situats a edificis o equipaments municipals ubicats a dife-
rents barris o zones del municipi.
Quant costaria?
10.228 €
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nnnnnnn
montcada i Reixac
És el primer any que es realitzen els pressupostos participatius. 
S’hi ha destinat una partida de 200.000 euros com a mínim.  
Hi poden prendre part els majors de 16 anys, via online o 
presencial.

nnnnnnn
Badia del Vallès
És la primera edició dels pressupostos participatius, i s’hi ha 
destinat una partida de 100.000 euros. Poden votar totes les 
persones majors de 10 anys. Votació a través d’un formulari 
enviat a les llars.

nnnnnnn
Barberà del Vallès
Prova pilot sobre els pressupostos participatius. Té una partida 
de 150.000 euros. Les votacions es feien de manera presencial. 

El procés ja ha acabat i ara està en fase d’avaluació.nn
nnnnn
Palau-Solità i Plegamans
Primera edició d’aquest procés, en el qual hi han pres part 
204 persones majors de 16 anys via online o presencial. No hi 
havia partida reservada. El formulari permetia assenyalar línies 
d’actuació preferents, no obres concretes.

nnnnnnn
Sant Quirze dei Vallès
És el primer any i s’hi han reservat 200.000 euros. En el 
procés participatiu podien votar tots els majors de 16 anys, via 
online o presencial. Hi han pres part 2.051 persones.

CINC
CèNTImS

Altres ajuntaments que 
aposten per la participació
El procés dels pressupostos participatius 
és una mesura que, a poc a poc, els di-
ferents ajuntaments estan posant a la 
pràctica. A més de Ripollet, altres pobla-
cions de l’entorn també han tirat enda-
vant aquest any el pressupost participa-
tiu. Montcada i Reixac, Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès Sant Quirze del Vallès 
i Palau-Solità i Plegamans en són alguns 
exemples. Altres poblacions, com ara La 
Llagosta o Mollet del Vallès, es propo-
sen endegar processos participatius de 
cara a l’any vinent. Els casos de Mont-
cada i Reixac, Badia i Sant Quirze són 
molt similars a Ripollet. En tots quatre 
casos, s’ha reservat una partida de les in-
versions per a l’elecció de la ciutadania, 
i s’ha establert un sistema de votació per 
escollir els projectes que es duran a ter-
me l’any vinent. Per la seva banda, Bar-
berà de Vallès ha endegat el procés de 
la participació en els pressupostos com 
una prova pilot. En aquests moments, 
el procés ja ha finalitzat i es troben en 
una fase d’avaluació dels resultats. El cas 
de Palau-Solità i Plegamans també té les 
seves peculiaritats, ja que en aquest pro-
cés no s’han posat sobre la taula projec-
tes concrets ni una partida econòmica. 
Els veïns de Palau han pogut contestar 
una enquesta en la qual han prioritzat les 
línies generals a seguir com, per exem-
ple, més esforços en el manteniment de 
la via pública, o en la substitució dels 
llums públics o en l’inici d’una campa-
nya contra l’incivisme. També s’ha de 
destacar el procés endegat a Sabadell, la 
capital de referència de Ripollet. A Sa-
badell, el consistori ha reservat un milió 
d’euros per als pressupostos participatius. 
Els sabadellencs han pogut escollir entre 
46 projectes que tenien un cost màxim 
de 200.000 euros cadascun. Al final, un 
total de 6.154 persones van votar online 
per escollir els 12 projectes que s’inclou-
ran en els comptes públics de l’any 2017. 
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LA CASA 
GRAN

nnnnnnn
Delegació de tributs a la Diputació
El Ple Ordinari de novembre va apro-
var delegar a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació la recaptació 
de diversos impostos i taxes municipals. 
El punt va comptar amb el vot favora-
ble de tots els partits, mentre que s’hi 
van abstenir el PDECAT (antiga CiU) 
i el PSC.

nnnnnnn
Venciment del lloguer d’un solar
Es va ratificar per unanimitat l’extinció 
del contracte de lloguer d’uns terrenys 
municipals al costat de la C-58, al sector 
Baricentro, els quals eren explotats 
per una empresa de publicitat exteri-
or. Després del venciment, la intenció 
de l’Ajuntament és tornar a licitar el 
lloguer.

nnnnnnn
Fonts ornamentals
El Ple va aprovar la proposta del PSC de 
tornar a posar en marxa les fonts orna-
mentals del municipi. La moció va tenir 
el suport de tots els partits, menys ERC 
i Decidim, que van manifestar-se  en 
contra pel cost econòmic que suposarà 
el funcionament i el control sanitari.

nnnnnnn
Renovació del ROM
Es va aprovar la moció presentada pel 
PDECAT per renovar el Reglament 
Orgànic Municipal que inclogui un 
mecanisme de participació ciutada-
na. La iniciativa va sumar els vots de 
PSC i C’s. Per la seva part, el PP s’hi 
va abstenir i van estar en contra ERC i 
Decidim.

nnnnnnn
Acord per a les escoles bressol
Ciutadans va defensar que s’instés a la 
Generalitat a què incrementi la dotació 
a les escoles bressol municipals. Van 
estar tots a favor, menys ERC que s’hi 
va abstenir.

ACORDS
PLENARIS

nnnnnnn
Reestructuració del Cartipàs
El cartipàs municipal ja està actualitzat després que la regidora Mònica La-
borda renunciés a seguir formant part del govern i es passés al grup mixt. 
Així, Oriol Mor passa a ocupar el càrrec de 2n tinent d’alcalde i Santos 
Gómez entra com a 5è. Pel que fa a les regidories, Mor serà també el titu-
lar de Salut Pública i Consum; Reyes Muñoz de Gent Gran i Polítiques de 
Gènere i Feminismes; i Fran Sánchez de Protecció Animal.

nnnnnnn
Sortejat l’ordre de tria dels pisos 
de lloguer dels Pinetons
El 22 de novembre es va celebrar al Teatre Auditori del Mercat Vell el 
sorteig que va establir l’ordre de tria dels 74 habitatges dels Pinetons que 
s’han posat en lloguer amb opció a compra. Després de les al·legacions, de 
les 384 sol·licituds presentades, finalment van optar al sorteig un total de 
315, dues de les quals són per a pisos adaptats per a persones amb mobilitat 
reduïda.
Els adjudicataris tenen ara un marge de tres mesos per a ocupar els ha-
bitatges adjudicats. El termini del contracte de lloguer serà de tres anys 
ampliable a dos més, a criteri de l’IMPSOL i l’Ajuntament de Ripollet.
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Cal un canvi en el model de recolli-
da d’escombraries
Qualsevol que vagi a tirar la brossa als conte-
nidors d’escombraries se n’haurà adonat que, 
en el millor dels casos, la recollida selectiva no 
millora en el nostre municipi. A banda de les 
conductes incíviques, que són abundants, fa 
ràbia veure com dins del contenidor de matè-
ria orgànica hi ha de tot barrejat. La gent que 
fa bé la recollida selectiva a casa seva veu mal-
mesa la seva feina: una matèria orgànica ple-
na de materials que no ho són impossibilita el 
seu tractament. Les dades oficials corroboren 
aquest fet. Mentre la recollida selectiva va te-
nir un augment entre els anys 2008 i 2010 fins 
a un 35% del total de brossa que es recull, a 
partir d’aquell any es va estancar a la baixa i ha 
caigut a partir del 2014 fins a situar-se en un 
30%. A Ripollet som molt lluny dels objectius 
marcats per la Unió Europea i la Generalitat 
que determinen que el 2020 caldrà arribar al 
60% de recollida selectiva.
És evident , doncs, que, per tal d’assolir aquest 
objectiu i per tal de minvar el problema am-
biental que suposen els nostres residus, cal un 
canvi en el model de recollida d’escombraries 
a Ripollet. Tenim la impressió que el model 
actual ja ha donat de si tot el que podia. El 
nou model caldrà que faci èmfasi en la millora 
en qualitat i quantitat de la recollida de matè-
ria orgànica, clau de volta de qualsevol model 
de recollida selectiva eficient; caldrà que in-
centivi la participació de la ciutadania en la 
recollida selectiva, premiant aquells que ho 
facin bé, caldrà conscienciar el veïnat que el 
problema dels nostres residus és cosa de tots.
A Ripollet tenim feina a fer doncs. Però no 
ens enganyem, la responsabilitat de la millo-
ra del problema dels residus no és només dels 
ciutadans. És també de les administracions 
competents (Generalitat, Estat, Àrea Metro-
politana), les quals han d’incentivar models 
de tractament més eficients de la brossa que 
triem els ciutadans i establir mecanismes per 
tal que es generi menys brossa, fent respon-
sables del tractament dels envasos a les indús-
tries que els generen. Alhora hauran de donar 
suport als municipis que decideixin millorar 
la qualitat de la recollida selectiva.

El PSC no vol llistes d’espera en el 
servei de Teleassistència 
Des del PSC hem presentat a l’últim Ple 
municipal una moció per garantir que 
el SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
pugui arribar a tothom que tingui dret 
d’ús. Volem eliminar les llistes d’espera 
d’accés a aquest servei.
Per fer aquesta sol·licitud, ens basem en 
la voluntat que va manifestar l’equip de 
govern en el debat plenari sobre el pro-
jecte d’ordenances municipals per a l’any 
2017, on va manifestar que aquest servei 
i d’altres similars han de ser serveis amb 
dret universal i gratuït, és a dir, amb dret 
per a totes les persones que ho necessitin.
Des del PSC valorem el servei de Teleas-
sistència com un servei imprescindible i 
necessari per garantir que persones grans 
que viuen soles o persones amb alguna 
dependència física important puguin te-
nir la garantia d’una seguretat i sobretot 
d’una atenció preventiva davant qualse-
vol problema o incident que es puguin 
trobar en la seva vida quotidiana. Des de 
la regidoria de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Ripollet, conjuntament amb 
la Diputació de Barcelona, s’ha desplegat 
un programa al llarg dels darrers anys, 
que ha tingut un gran ressò i una valo-
ració molt positiva per part del col·lectiu 
de la gent gran. Fruit dels avantatges que 
suposa, s’ha produït una important de-
manda per part dels possibles usuaris que 
ha provocat que hi hagi llistes d’espera 
per no poder atendre-la des dels serveis 
municipals
El nostre grup demana per tal que du-
rant l’any 2017 es garanteixi l’eliminació 
de les llistes d’espera dels demandants del 
servei de teleassistència i el compromís 
de destinar els recursos necessaris per a 
fer-ho efectiu.

Por una educación de 0 a 3 años 
gratuita
Desde CIUDADANOS pensamos que la Ge-
neralitat de Cataluña debe revertir de forma ur-
gente los recortes en educación y en particular 
en la educación infantil de 0 a 3 años, dónde se 
ha traspasado todo el peso a los ayuntamientos 
y a las familias. Este mismo mes de Noviem-
bre nuestro Grupo Parlamentario ha presenta-
do una moción en el Pleno del Parlament de 
Catalunya reclamando dicha necesidad y se va 
a insistir tajantemente en el debate sobre pre-
supuestos, pero al mismo tiempo es también 
importante que dicha reclamación se lleve a 
cabo también desde los Ayuntamientos que, sin 
ayuda de la Generalitat, pasan a soportar toda la 
carga. Por dicho motivo, el Grupo Municipal 
de C´s en el Ayuntamiento de Ripollet ha lleva-
do a debate para el Pleno de Noviembre dicha 
necesidad. Entre todos, debemos poner blanco 
sobre negro y denunciar a un gobierno que 
destina sus recursos a chiringuitos políticos, a 
crear estructuras de Estado, a televisiones públi-
cas sobredimensionadas y a propaganda política 
para dividir a los catalanes y a obligarle a que 
destine esos recursos a atender las necesidades 
reales de los ciudadanos. Debemos demostrar a 
los que nos gobiernan en Cataluña las necesida-
des de la Cataluña real, y fiscalizarles para que 
destinen los recursos de una forma más efici-
ente. Estamos convencidos de que la dificultad 
de acceso a la educación infantil de 0 a 3 años 
erosiona la igualdad, dado que el coste repercu-
tido a las familias ha aumentado mucho en los 
últimos años, empeorando la situación. En estos 
momentos, es fundamental conocer la situación 
en la que nos encontramos, y por ello se solicita 
realizar un estudio sobre la oferta y la demanda. 
Mientras la Generalitat no revierta los recortes, 
el esfuerzo municipal es imprescindible para 
atender las necesidades, y por ello se reclama un 
incremento de los recursos destinados en la me-
dida a las posibilidades de cada municipio. Ri-
pollet merece un trato más digno por parte de 
la Generalitat de Cataluña, no tan solo en la tan 
reclamada residencia de ancianos o en solventar 
el impacto de la C-58 en la cohesión de nuestro 
territorio, sino también en algo tan importante 
como puede ser la educación en una franja de 
edad tan importante para nuestros hijos.

Decidim PSC C’s

Opinió
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Más soluciones para Ripollet y menos 
pupulismom antidemocrático 
El pleno de Noviembre ha sido de nuevo, 
muestra pública de la incapacidad del gru-
po de gobierno para aportar soluciones y 
trabajo real en beneficio del los vecinos de 
Ripollet. Desde el Partido Popular hemos 
solicitado soluciones llevando los problemas 
que nos han hecho llegar directamente los 
vecinos a nuestra oficina de atención ciuda-
dana. Hemos realizado numerosas aclaracio-
nes directas, preguntas por escrito, ruedas de 
prensa y también colaborando con nuestros 
diputados autonómicos para conseguir res-
puestas y pedir soluciones en y para Ripollet. 
¿Qué ha demostrado hasta ahora el grupo de 
gobierno? De momento, su incapacidad de 
resolver sus propios problemas de cohesión 
interna. También su desvergüenza manteni-
endo claras incoherencias en muchísimos te-
mas y ahora pasando del populismo a mostrar 
formas propias de dictadura Chavista usando 
reiteradamente el pleno municipal para aislar 
y maltratar políticamente una regidora que 
ha abandonado su formación.
Esta actuación es un triste espectáculo que 
deteriora la imagen y la capacidad de aportar 
soluciones a los vecinos desde el Ayuntami-
ento. Es hora de reclamar a la Generalitat las  
deudas, obras y servicios que tanto necesita-
mos en Ripollet, pero el tiempo se va en bata-
llas internas aderezado con grandes aplausos 
aprobando mociones independentistas de los 
mismos que ni trabajan ni usan su capacidad 
de influir en el presupuesto de la Generalitat 
para traer algo más que problemas sin resol-
ver y mala imagen a nuestro municipio.
Los vecinos queremos que mejoren los ser-
vicios sociales, que se rebaje la presión fiscal 
del Ayuntamiento, que no se tire el dinero 
en propaganda mientras falte en ayudar a las  
familias de Ripollet que ahora lo pasan eco-
nómicamente muy mal. Desde el Partido Po-
pular hoy como ayer creemos que el camino 
es el contacto directo con las personas y el 
trabajo diario coherente con la mejora en los 
problemas diarios y reales de todos los que 
vivimos en Ripollet.

Millorem el barri del Pont Vell i 
Can Tiana: Soterrem la C-58!
El passat dia 16 de novembre el nostre 
grup d’ERC-JpR es va reunir juntament 
amb el diputat Marc Sanglas (portaveu 
de Junts pel Sí a la Comissió de Terri-
tori al Parlament) amb el Fòrum Soter-
rem l’Autopista. En aquella trobada no 
només vam compartir voluntats per tirar 
endavant un projecte fonamental per a 
la millora del barri, el soterrament, sinó 
que també vam emplaçar als membres 
del Fòrum i a les veïnes i veïns de la tro-
bada a ser més ambiciosos i plantejar una 
millora urbanística i substancial dels dos 
barris.
Entenem que el soterrament ha de ser 
l’element vertebrador de la transformació 
que necessiten els barris. A partir d’aquí, 
podrem dissenyar un espai d’integració 
i confluència no només de la zona resi-
dencial, sinó també amb espais naturals 
com el molí d’en Xec o la llera del riu 
Ripoll, així com l’ordenació de carrers i 
aspectes de mobilitat, com molts d’altres. 
Cal doncs, sumar esforços i experiències 
per poder fer-ho possible. Així doncs, el 
Fòrum i nosaltres, els polítics, així com 
les diferents administracions públiques 
implicades, haurem de fer el possible per 
a què això sigui una realitat aviat. Com 
sempre, el nostre compromís és estar al 
costat de les ciutadanes i ciutadans per 
tal d’acompanyar-los, ajudar-los i re-
colzar-los en totes les iniciatives que es 
proposin.
Tot i així, aquesta qüestió no ens ha de 
desviar l’atenció pel que fa a les proble-
màtiques que encara no són del tot re-
soltes. En aquest punt, el nostre grup, ha 
portat molts cops als plens i als diferents 
regidors/es les diferents queixes i reivin-
dicacions que ens ha aportat la ciutada-
nia en matèria de neteja i manteniment 
de via pública, mobilitat (al·legacions al 
Pla de Mobilitat i Sosteniblitat 2016 – 
2020), promoció comercial, patrimoni 
cultural i ciutadà, cultura, etc.
Si millorem Pont Vell i Can Tiana, mi-
llorem Ripollet. SOM-HI!

Salut pública
Ara fa unes setmanes era notícia a nivell 
nacional les declaracions del Conseller de 
Sanitat Toni Comin. Hem hagut d’es-
coltar i veure declaracions i contradecla-
racions respecte a la possible compra de 
l’Hospital General de Catalunya per part 
de la Generalitat i més concretament 
de la Conselleria de Sanitat. En aquell 
moment a nivell local es va comentar la 
necessitat de fer una declaració conjunta 
en la defensa de l’hospital Ernest Lluch. 
Passades les setmanes una vegada més 
les promeses del Sr. Osuna i el seu equip 
s’han quedat en això, promeses que no 
realitats. Doncs bé, nosaltres volem dei-
xar clara quina és la nostra postura, la del 
Partit Demòcrata Europeu Català i el 
grup municipal de CiU a Ripollet. No-
saltres tenim molt clar que la prioritat a 
nivell d’equipaments sanitaris passa i ha 
de passar per no posar en perill la cons-
trucció de l’Hospital Ernest Lluch que 
ha d’anar al terme municipal de Ripo-
llet i ha de donar servei als nostres veïns 
i els de les poblacions limítrofs. Volem 
remarcar que nosaltres no ens perdérem 
en absurds debats sobre el model de ges-
tió, nosaltres tenim clar que volem un 
equipament de propietat pública i que 
doni el servei que els Ripolletencs ens 
mereixem. Volem deixar clar també que 
defensarem els interessos locals per so-
bre de la resta, com sempre hem fet. I 
per últim volem remarcar que no podem 
acceptar que per inútils discursos ideo-
lògics es pretenguin gastar calers públics 
en la compra d’un equipament privat a 
Sant Cugat en lloc d’invertir-lo en la 
construcció d’un hospital a la nostra vila. 
Per acabar i per aquells que defensen un 
model únic de gestió i que agafen això 
com excusa per la compra de l’Hospital 
General de Catalunya, també haurien de 
manifestar el seu desacord amb la gestió 
de l’Hospital del Parc Taulí, així com de 
la majoria dels hospitals de Catalunya i 
per descomptat els que tenim de refe-
rència al nostre voltant.

PP ERC PDECAT
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Les entitats econòmiques de Ripollet 
i l’Ajuntament de Ripollet s’han unit 
enguany per tirar endavant una cam-
panya de Nadal conjunta. Els objectius 
són dinamitzar el comerç de la vila, 
però també sensibilitzar sobre la convi-
vència i la solidaritat vers les persones 
en risc d’exclusió social.

És la primera vegada que les diverses en-
titats econòmiques de Ripollet s’uneixen 
per oferir a la ciutadania una campanya 
nadalenca conjunta. Enguany la Unió 
de Comerciants (UCR), el Mercat Mu-
nicipal, el Gremi d’Hostaleria i Turisme 
i el Gremi d’Instal·ladors i PIMES del 
Metall, amb el suport de l’Ajuntament 
de Ripollet, han cooperat per tirar en-
davant una campanya de Nadal que té 
un doble vessant. Per una banda, es vol 
dinamitzar el comerç de la vila, oferint 
premis per als seus clients. Però, per altra 
banda i igual d’important, la campanya 
és també un projecte solidari i sensibi-
litzador. Amb aquesta campanya es vol 
reinvertir els recursos a Ripollet, i cons-

Primera campanya 
conjunta de les entitats 
econòmiques de Ripollet

cienciar vers les persones en risc d’exclu-
sió social o en el món laboral.    

Un bosc solidari
La campanya de Nadal tindrà el seu 
cantó més solidari en l’anomenat ‘Bosc 
Social i Solidari de Ripollet’. Les enti-
tats i l’Ajuntament han col·laborat amb 
el Centre Ocupacional d’Aspasur en 
l’elaboració d’uns arbres que portaran 
missatges de convivència i esperança. 
L’Ajuntament de Ripollet ha subminis-
trat els materials i ha assumit els costos 
del projecte, uns 10.000 euros. Tots els 
materials han estat adquirits a empreses 
ripolletenques. 
Per la seva banda, els usuaris del Centre 
Aspasur, persones amb diferents graus 
de discapacitat intel·lectual, han elaborat 
amb les seves mans aquest bosc d’arbres 
solidaris. Els missatges de civisme, em-
patia i amor es podran trobar a tots els 
establiments adherits, unes 90 botigues, 
a les seus de les entitats ripolletenques, i a 
tots els equipaments municipals. 
En aquest projecte hi han pres part uns 
40 usuaris d’Aspasur durant 2 mesos. Fi-
nalment s’han realitzat un total de 300 
arbres. “Els usuaris d’Aspasur i els seus 
monitors hi han posat tota la seva cre-
ativitat, il·lusió i passió; els han fet d’un 
a un, manualment, amb molt d’amor, i 
han demostrat moltes habilitats, perquè 
no ha estat una tasca fàcil”, explica Joana 
Coromines, directora del Centre Ocu-
pacional Aspasur. “El missatge que han 
volgut transmetre és que, tot i tenir una 
discapacitat, tots ells tenen capacitat per 
fer coses, fer-les amb il·lusió i fer-les bé; 
els nostres usuaris han volgut demostrar 
que són ciutadans actius i que poden 
aportar coses interessants”, indica Coro-
mines. 

Promoció del comerç local
La campanya de Nadal òbviament tam-
bé té el seu vessant econòmic. Un ca-
ràcter comercial que es veu reforçat amb 
la col·laboració entre les quatre entitats 
econòmiques. També és la primera ve-
gada que les entitats cooperen en una 
campanya promocional, amb la finalitat 
de dinamitzar el comerç local. El suport 
del consistori ha estat bàsic, amb l’ob-
jectiu de sumar encara més esforços en 
la promoció dels establiments de la vila. 
“L’entesa entre les entitats econòmiques 
de Ripollet és molt interessant, ja que no 
té sentit anar per separat”, explica l’alcal-
de de Ripollet, José M. Osuna, i afegeix: 
“el que compartim tots és la voluntat de 
desenvolupament econòmic i social del 

PUNT
I APART
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Sergi Samper
Portaveu de les entitats econòmiques
—
Sergi Samper valora la col·laboració 
que ha existit entre la Unió de Co-
merciants, el Mercat Municipal, el 
Gremi d’Hostaleria i Turisme i el Gremi 
d’Instal·ladors i PIMES del Metall en 
aquesta campanya conjunta de Nadal.
—
Quina valoració féu d’aquest procés 
de cooperació entre les entitats?
Molt positiva, perquè aconseguir sumar 
esforços i posar-nos d’acord en una cam-
panya conjunta porta feina, però val la 
pena. Quan hi ha interès a treballar junts, 
i veus el suport tant de l’Ajuntament com 
de la resta d’entitats, és una experiència 
molt positiva.

Com ha estat la metodologia de tre-
ball entre les entitats?
Vam fer una primera reunió en què vam 
valorar les nostres anteriors campanyes, 
i vam veure com podíem fer-ho conjun-
tament i afegir-hi un component més 
solidari.

Hi heu sumat aquest vessant més 
social, amb la cooperació d’Aspasur.
L’objectiu és establir aquests valors, cons-
cienciar els nostres veïns que el comerç de 
proximitat i les entitats estem al poble i 
ens preocupem pel poble. Hem de provar 
d’ajudar-nos entre tots. Volíem imprimir 
aquest valor afegit de sensibilització. 

Quines expectatives teniu respecte 
al resultat d’aquesta campanya?
Les nostres expectatives són molt altes. 
Crec que el compromís que hi hem dipo-
sitat tots nosaltres, es veurà recompensat 
al final de la campanya.

Es repetirà aquesta experiència 
de col·laboració entre les diverses 
entitats?
Sí. En principi, tots estem molt contents 
amb el resultat final, i crec que tornarem 
a repetir. En definitiva, veus que el treball 
conjunt és molt més positiu que treballar 
per separat.

L’APUNT

municipi”. Osuna ha insistit en el fet que 
la campanya respon a la necessitat que 
“tothom faci pinya en aquesta compli-
cada situació econòmica i social, i que 
amb la col·laboració de l’Ajuntament i 
les entitats socials seguim avançant com 
a municipi i com a societat”.
La idea final és que les compres de Na-
dal es quedin a Ripollet, que els veïns no 
hagin de marxar a Barcelona o a grans 
centres comercials. Per aquesta raó, els 
establiments de la vila oferiran premis en 
vals de compra per als seus clients.  
Des de l’1 de desembre fins al 5 de gener, 
els establiments adherits regalaran but-
lletes de participació als seus clients. Les 
butlletes poden contenir un val de com-
pra de 10 euros per a qualsevol dels co-

merços. En total, s’oferiran més de 5.000 
euros en premis directes.
Les butlletes sense premi no s’han de 
llençar. Ben al contrari, hi ha una sego-
na oportunitat d’aconseguir més premis. 
Es poden emplenar i dipositar en unes 
urnes als establiments. Al final de la cam-
panya, es realitzarà un sorteig i 5 perso-
nes guanyaran cadascuna 100 euros en 
vals de compra. Els vals es podran bes-
canviar a les botigues adherides fins al 31 
de gener. El sorteig se celebrarà el 14 de 
gener a les 12 h, a la plaça de Pere Quart. 

Nadal al mercat municipal
Com cada any, el Mercat Municipal or-
ganitza diferents activitats familiars amb 
motiu del Nadal. Dissabte, 17 de desem-
bre, el Mercat rebrà la visita de la Patru-
lla Canina. Els famosos personatges de la 
sèrie televisiva faran les delícies dels més 
menuts de 10 a les 13 hores. El divendres 
23 de desembre, la Coral Tradicional de 
la Societat Coral El Vallès oferirà la seva 
habitual cantada d’11 a 12 h. Finalment, 
el dia 31 de desembre els paradistes del 
Mercat Municipal acomiadaran l’any 
2016 amb raïm i una copa de cava. Serà 
a les 12 del migdia.
Per a conèixer totes les activitats cultu-
rals a Ripollet amb motiu del Nadal, po-
deu consultar les pàgines de l’agenda del 
mes de desembre.   
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Porta prop de 20 anys al capdavant 
d’un equipament pel qual passen cada 
dia centenars de persones, un referent 
cultural i també educatiu al nostre mu-
nicipi com és la Biblioteca Municipal. 
Un equipament al servei de les per-
sones, des dels acabats de néixer fins 
als més grans, molt viu i que ha sabut 
adaptar-se al teu temps al llarg dels 
anys. Al capdavant d’aquesta trans-
formació ha estat una gran dona de 
lletres, Roser Pecanins, que es jubila 
però que mai deixarà de ser bibliotecà-
ria. Al seu comiat van acudir centenars 
de persones.

Com estàs?
Estic molt emocionada. Com un flam. 
Però ara és el moment de recapacitar 
una mica i de com deia el nostre estimat 
Martí i Pol, reconduir les nostres vides, 
que la feina no ho és el tot. Hem de 
tenir un espai per tenir més vida social, 
més vida familiar. I ara, que acabo de 
fer 63 anys, necessito aquest nou espai i 
poder fer altres coses, però sempre dins 
el món del llibre, perquè no penso dei-
xar al món del llibre ni les biblioteques, 
però ara com a usuària.

Tota una vida dedicada als llibres.
Ara fa 37 anys que estic dins el món de 
la biblioteca. Vaig començar a Terrassa, 
on visc des dels 15 anys, tot i que sóc 
nascuda al Bages. A la biblioteca de 
Terrassa, que en aquells moments era 
de la Generalitat, vaig estar des dels 18 
als 25 anys. Vaig entrar com a secretà-

Roser Pecanins,
una gran dona de lletres

ria fent fitxes, a màquina... i mentres-
tant em vaig treure la carrera. Després 
d’aquest primer pas, em vaig casar i 
me’n vaig anar a viure a Xàtiva (Valèn-
cia) i vaig estar 8 anys treballant en el 
món de la biblioteca, però en plan caso-
là, perquè en aquells moments València 
no reconeixia la diplomatura que jo 
tenia de bibliotecària i s’havia de ser del 
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. 
Passats aquests anys, vam poder tornar 
i de seguida vaig anar a Diputació, al 
Servei de Biblioteques i vaig entrar a 
la borssa de treball i vaig tenir la sort 
que em van cridar de seguida. Però no 
us podeu imaginar com vaig rondar... 
a l’Hospitalet, a la Zona Franca, a la 
Mina... a aquelles biblioteques on ningú 
volia anar, eren les primeres que et 
tocaven. Aleshores, al cap d’un any van 
convocar oposicions i vaig aconseguir 
la plaça i vaig entrar a la biblioteca de 
Can Putxanet a Sabadell, on vaig estar 
7 anys. Era a principis dels 90, en un 
moment de molta lluita als barris i molt 
neguit per reivindicar tots els equipa-
ments, totes les necessitats socials i vaig 
tenir molt suport de les associacions 
de veïns i vam aconseguir reconvertir 
aquella biblioteca, que es feia en dues 
aules de l’escola pública, tingués cara i 
ulls. Quan vaig arribar-hi per prime-
ra vegada em va impactar molt que la 
bibliotecària estava situada sobre una ta-
rima. Vam haver de canviar una manera 
de treballar molt antiga, rudimentària, 
molt bàsica i vam començar a fer dina-
mització, que és l’encàrrec que portem, 

perquè la gent entri, trobi de tot i faci 
seu aquest espai i que fins a aconseguir-
ho és una lluita molt gran. Però que si 
tens la sort que t’agrada, com és el meu 
cas, que ho he escollit, ho fas de gust.

Ser bibliotecària és una vocació.
Crec que sí. S’ha de tenir un esperit de 
molta missió, de dedicar-hi hores, per 
esmerçar esforços, que la cultura costa 
molt que s’entengui que la cultura és un 
valor i un dret a tenir informació, a sa-
ber... Per poder tenir criteri, per poder 
tenir opinió, cal tenir informació, llegir, 
obrir-se...

A Ripollet vas poder crear la biblioteca 
de zero.
Quan em van dir a Ripollet, vaig dir 
perfecte, doncs vinga. Recordo quan 
vam venir a visitar les obres de consruc-
ció de la biblioteca, a peu des de Renfe 
de Cerdanyola, estava plovent i l’any 
97 no estava asfaltat i ens vam posar fins 
al capdamunt de fang. Però quan vam 
travessar el carrer Balmes ja vam veure 
que hi havia un poble.
Després vam anar a veure l’antiga 
biblioteca del carrer del Calvari, molt 
bonica, molt atapeïda, però amb tots 
ells llibres allà gairebé sense haver estat 
consultats, pràcticament.
S’ha de dir que vam poder endur-nos 
un fons molt bo, que encara perdu-
ra, amb molts llibres que encara estan 
vigents a les prestatgeries de la nova 
biblioteca.
En aquests 19 anys les biblioteques 

PARLEm
AmB...
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capdamunt de fang
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s’han revalorat. Ara són uns equipa-
ments necessaris per a la funció que fan 
de punt de trobada de tota la gent d’una 
comunitat, no com un “santosantorum” 
del silenci, sinó on tothom pot trobar el 
seu lloc. L’evolució de la biblioteca és 
palesa, només viatjant amb el record.
No és només un lloc on es pot anar 
a estudiar, a llegir perquè hem de fer 
un treball, sinó un espai de lleure, de 
trobada, dinamització, dins el seu espai, 
sense entrar en competència amb altres 
equipaments culturals. No és un dipòsit 
de llibres, de joies, per això estan els 
centres de documentació, els dipòsits. A 
una biblioteca pública, els llibres han de 
sortir del prestatge, han de renovar-se i 
si en tres anys no surten del prestatge, 
s’ha de treure.

Com han estat les relacions amb la 
Regidoria de Cultura?
Les primeres persones que vaig conèi-
xer van ser l’antic alcalde Carles Ferré i 
la coordinadora de Cultura, Eulàlia Saló 
que van entendre que la biblioteca calia 
i que volien que fos la més moderna. 
Crec que ho estem aconseguint i que 
els polítics que han vingut després ho 
han mantingut, l’excalcalde Juan Par-
ralejo i també l’actual, José M. Osuna, 
així com tots els tècnics que ha hagut. 
Prova d’això és la remodelació que es va 
fer l’any 2014 i que en aquests moments 
seguim estant al dia, per exemple, amb 
els nous sistemes per seguir donant ser-
vei, com l’autoprèstec i autoretorn.
Després està el dia a dia, barallar pres-
supostos, aconseguir millores.. quin lloc 
de treball no té aquest neguits? Però 
vull reconèixer i estic molt agraïda que 
m’he sentit sempre molt recolzada, 
reconeguda i valorada.

Com veus el futur de les biblioteques?
Crec que continuaran, perquè són ne-
cessàries., Però hem de continuar estant 
al dia, innovant i recollint totes les 
necessitats dels diferents tipus d’usuaris 
que entren a la biblioteca. Si el projecte 
de biblioteca continua tenint en compte 
a l’usuari i si aquest usuari hi aboca les 
seves  necessitats i continua exercint el 
seu dret, perquè el té, a una biblioteca, 
aquesta biblioteca continuarà existint. 
No sé com serà, però continuarà sent 
una biblioteca.
No voldria deixar d’agrair el suport del 
gran teixit social de Ripollet, que és un 
valor fabulós que no es veu sovint. És 
un record molt maco que m’emporto.

I el teu futur?
No deixaré el món del llibre. Faré 
d’usuària, per gaudir de les bibliote-
ques, estic col·legiada, així que estic a 
les mans d’aquest col·legi pel què em 
puguin necessitar. Crec que no m’avor-
riré. Tinc molts llibres per llegir i ja no 
en diagonal. Tinc ganes de tornar a la 
lectura, no només per classificar-la sinó 
per gaudir-la.
El meu projecte primer és que durant 
un mes faré Om mm. Me’n vaig molt 
contenta i agraïda. Hem patit, però 
hem gaudit. I segur que ens troba-
rem, perquè penso continuar venint a 
Ripollet, perquè em deixo aquí el meu 
equip, sense els que no hagués pogut fer 
res i grans records dels usuaris.
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PUNTS
DE VISTA

Foto arxiu: manifestació de la Coordinadoraper per la Sanitat
Pública Barberà-Cerdanyola-Montcada-Ripollet (31-05-2008)

molts dubtes sobre
la compra de l’HGC
La reunió amb el conseller de Salut, Toni Comín, sobre la situ-
ació de l’hospital, malgrat ser cordial i positiva, no va resoldre 
els dubtes que teníem. No ens va detallar ni concretar massa 
més enllà del que ja ha sortit a la premsa.
El que sí que va insistir molt el conseller és que des de la Ge-
neralitat es vol comprar l’Hospital General de Catalunya i que 
hi ha disponibilitat pressupostària per fer-la efectiva. Hi ha 
la possibilitat i voluntat per fer-ho. Però no hi ha els detalls 
de com afectaria en concret a Ripollet i això és preocupant. 
Ells compten que amb aquesta compra quedaria tancada xarxa 
d’hospitals públics a la nostra comarca, però no tenen del tot 
definit si la gent de Ripollet seguiríem anant al Taulí.
Des de la Conselleria es diu que ni a curt i ni a mitjà termini és 
possible la construcció de l’hospital Ernest Lluch ni el Vicenç 
Ferrer. Per això, des de Ripollet i Cerdanyola els hem trans-
mès que mantenim la nostra reivindicació de l’Ernest Lluch i, 
a més, de gestió i titularitat públiques. Ara per ara, en cap cas 
se’ns està demostrant que el poble de Ripollet sortirà guanyant 
amb la compra de l’Hospital General, perquè encara queden 
moltes coses per definir. Ells ho veuen com la millor opció, 
perquè es podria fer efectiva en un breu termini de temps.
Mentrestant, hem posat sobre la taula 3 coses: primer el trans-
port, ja que a la gent li preocupa com anirem allà. És preocu-
pant que la Generalitat no s’ho hagi plantejat per ella mateixa. 
En segon lloc, que ha de ser només públic i no volem trobar-
nos que es reserva una planta a mútues privades, etc. I, molt 
important, que hi ha moltes mancances en l’atenció primària i 
que cal millorar-la. A tall d’exemple, segons dades de la matei-
xa Generalitat, el nostre CAP I està el tercer per la cua quant a 
facilitat per tenir cita. Volem que es capgirin els efectes de les 
retallades, sobretot quant a una ampliació i estabilització de les 
plantilles. Això ajudaria a descongestionar l’atenció hospitalà-
ria. (Declaracions a l’Info de Ripollet Ràdio 11-11-16).

José M. Osuna
Alcalde de Ripollet

Resoldre la
manca de llits
La Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública no té una posició definitiva so-
bre la compra de l’Hospital General de 
Catalunya. Hi ha certa desconfiança so-
bre les bondats de la iniciativa. A més, la 
situació és complexa i tampoc hi ajuda el 
panorama polític català.
En el que sí que estem d’acord, és que 
continuen mancant llits i que cal una so-
lució urgent. A més, ens preocupa que, a 
partir de gener, en teoria, no es deriva-
ran més pacients a l’Hospital General, en 
compliment del compromís del govern 
català de no enviar-ne més a la privada. 
Estem d’acord en separar la privada de 
la pública, però si abans no es resol com 
es farà, la problemàtica de la nostra zona 
s’agreujarà moltíssim.
Malauradament, defensar l’Ernest Lluch 
és no viure la realitat. La viabilitat 
d’aquell projecte depenia d’una opera-
ció urbanística que avui ja no té sentit. 
A més, no podem esperar 10 anys. El 
problema de la manca de llits s’ha de re-
soldre ja.
No ens podem tancar a altres possibi-
litats. S’ha de mirar molt bé què estem 
disposats a pagar a un hospital que ja 
hem rescatat 2,5 vegades, però hem de 
seguir treballant per un problema, de 
manca de llits.

Imma Prat Costa
Membre de la Plataforma en Defensa de la Santitat Pública 

Cerdanyola-Ripollet
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Dos moments de la manifestació.
Junta del nou Club de Pensionistes i Jubilats.

mÉS
CIUTAT

nnnnnnn
Cap víctima més 
de feminicidi 
La Taula Feminista va organitzar el 25 
de novembre l’acte central de com-
memoració del Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència vers les 
Dones. L’activitat, que va tenir lloc a la 
pl. del Molí, va consistir en la lectura del 
manifest institucional i de l’homenatge a 
les víctimes mortals per feminicidi a Ca-
talunya. Els actes van continuar el 30 de 
novembre amb un cinefòrum al Centre 
Cultural, a càrrec de l’associació Candela 
i finalitzaran el 2 de desembre amb un 
taller al Kftí sobre violència de gènere i 
un altre d’autodefensa al pavelló. També 
hi haurà un concert de Marina Ràfols i 
Fanny Albela.

nnnnnnn
Nova marxa
per la residència 
Els membres del Club de Jubilats i 
Pensionistes de Ripollet estan enfadats, i 
molt. El 24 de novembre es van ma-
nifestar per segon cop per reivindicar 
la construcció d’una residència per a 
la gent gran a Ripollet. Sota el lema 
‘Menys burocràcia i més compromís’, 
els manifestants es van plantar davant 
l’Ajuntament minuts abans del Ple de 
novembre. La protesta arribava re-
forçada per les reunions mantingudes 
amb tots els partits amb representació 
municipal. Els jubilats apunten que to-
tes les formacions els han mostrat el seu 
suport. Però el seu objectiu és ambici-
ós, aconseguir que la construcció de la 
residència entri en els pressupostos de la 
Generalitat per a l’any vinent.
En aquest sentit, el Club recorda que 
diferents partits han instat el Parlament, 

a través dels seus grups parlamentaris, 
a pronunciar-se sobre la residència de 
Ripollet. A més, l’entitat ha enviat una 
carta a la consellera de Benestar Social, 
Dolors Bassa, per demanar-li una entre-
vista. En cas que no tinguin resposta, els 
jubilats no descarten noves mobilitzaci-
ons, aquest cop a la pl. de Sant Jaume.
El Club de Jubilats es va constituir com 
a entitat el 21 d’octubre amb l’objectiu 
de continuar treballant per aconseguir 
una residència per a la gent gran a Ri-
pollet. Quant als seus projectes futurs, el 
Club de Jubilats i Pensionistes planteja 
la possibilitat de convertir-se en una 
entitat d’economia social.
L’associació està presidida per Jose Luís 
Fernández, mentre que Arsenio García 
n’és el secretari i Luís Resina el tresorer.
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El Teatre Auditori del Mercat Vell aco-
llirà l’11 de desembre el gran acte de 
cloenda de l’Any Lorca. A partir de les 
sis de la tarda, la poesia, la música i la 
dansa es tornaran a aliar per posar el 
punt final a un programa que ha tingut 
al voltant d’una cinquantena d’activi-
tats, organitzades per una quarantena 
d’entitats i particulars de Ripollet, a 
banda dels que s’han organitzat des de 
l’Ajuntament. 

Sobre l’escenari del Teatre Auditori del 
Mercat Vell es podran escoltar alguns 
poemes de l’artista granadí, versionats 
pels rapsodes Augustín Villar i Laura 
Yepres. A banda dels poemes que reci-
taran junts, Villar també llegirà en so-
litari l’Oda a Lorca de Pablo Neruda, i 
Yepes, Pequeño vals vienés, del mateix 
Lorca. Ambdós estaran acompanyats per 
la música de Jordi Romero, professor de 
piano a l’Escola de Música de Ripollet i 
al Liceu. Romero també actuarà sol en 
un espectacle que també comptarà amb 
el cantant Joan Nonell, d’Amics del Te-
atre, el qual interpretarà Herido de amor, 
i del grup Manamá Dansa, el qual repre-
sentarà les coreografies Oscuro i Memori-
as de una reina.

Arriba el gran acte de 
cloenda de l’Any Lorca

Durant l’acte, que serà gratuït i estarà 
conduït i presentat per Ángel Esteve, es 
podran veure tres petites peces audiovi-
suals, realitzades per Ripollet Història i 
Imatge. La primera d’elles tractarà so-
bre el naixement de Lorca i n’hi haurà 
una altra sobre la seva mort. La tercera 
peça, que es projectarà al final, servirà 
com a homenatge a totes les entitats ri-
polletenques que han participat en l’Any 
Lorca. El vídeo tindrà com a audio el Pe-
queño vals vienés interpretat per Enrique 
Morente i Lagartija Nick. La intenció 
és editar posteriorment un DVD amb 
aquest vídeo ampliat i repartir-lo entre 
aquestes mateixes entitats.
L’acte de cloenda de l’Any Lorca tindrà 
una durada d’una hora i mitja, aproxi-
madament, i començarà amb una cu-
riositat: les declaracions del dictador 
Francisco Franco durant una entrevista 
i en les quals fa referència a la figura de 
Lorca. El darrer dels actes seran els par-
laments oficials.

Nova placa commemorativa
El mateix dia però a les dotze del migdia, 
l’alcalde de Ripollet, José María Osuna, 
presidirà la inauguració d’una placa de 
commemoració de la mort de Lorca. 
Serà a la pl. de Palau Ausit, al carrer de 
Federico García Lorca. Aquesta placa no 
substituirà la que ja hi ha a l’altra banda 
del carrer i que fa referència al naixe-
ment de l’artista granadí. El regidor de 
Patrimoni i Memòria Històrica, David 
Fontanals, va assenyalar durant la pre-
sentació de l’acte de cloenda de l’Any 
Lorca que la inauguració d’aquesta placa 
té dos objectius: per una banda, deixar 
constància dels 80 anys de l’assassinat del 
poeta i, de l’altra, plasmar la cooperació 
entre l’Ajuntament i les entitats en la ce-
lebració de l’Any Lorca.

Treball transversal
En aquest sentit, Fontanals va remarcar 
que durant l’Any Lorca s’han desenvo-
lupat una cinquantena d’actes elaborats 
per entitats però també per particulars 
de Ripollet, com també des de les diver-
ses àrees de l’Ajuntament, gràcies a un 
treball transversal entre aquestes àrees. A 
més, el regidor va subratllar que aques-
tes activitats han abastat tots els àmbits 
de la cultura i han aconseguit arribar als 
diferents barris i zones del municipi. Per 
aquest motiu, Fontanals també va apun-
tar la importància de l’espai públic en 
el desenvolupament dels actes de l’Any 
Lorca, tot qualificant aquest fet com un 
èxit més.

ANY 
LORCA
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ACTUACIÓ MUSICAL
A les 20 h, a la pl. de Joan Abad
A càrrec de la cantautora Marina Ràfols
i la violinista i cantant Fanny Abela, qui a 
través de la seva música i lletres mostraran 
el seu rebuig vers la violència masclista 
Ho organitza: Aj. de Ripollet, PAME i 
Taula Feminista

TEATRE: EL LLARG DINAR
DE NADAL
A les 21 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell

L’obra, a càrrec de la Cia. La Ruta 40, 
és una reflexió lúcida sobre la condició 
humana, sobre la vida i la mort, la família 
i la tragèdia eterna i quotidiana del pas del 
temps. Una peça teatral entre el drama i 
la comèdia que reflecteix els canvis en els 
costums i hàbits d’una part de la societat 
americana en el canvi del segle XIX al 
XX. Preu: 16 euros. Consulta la promoció 
Reserva el 23 i altres descomptes a www.
espectadorsripollet.cat   
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell

Dissabte 3
ENCANTS DELS ATURATS
De 9  a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania 
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Cerdanyola-Ripollet i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

TROBADES AMB L’ART
A les 11 h, a la porta del Museu Can 
Framis (c. de Roc Boronat, 116-126, 
Barcelona)
Art contemporani, pintura i escultura 
d’Antoni Clavé, Joan Miró, Lita Cabellut, 
Ramón Casas, Joan Vilacasas i Albert 
Vidal
Ho organitza: PMC

Dijous 1
DIA MUNDIAL DE LA SIDA
De 18 a 20 h, davant del Casal de Joves
Estand informatiu sobre salut sexual
i SIDA
Ho organitza: Regidoria de Joventut

Divendres 2
TALLER DE PREVENCIÓ DE LES 
VIOLÈNCIES DE GÈNERE A
TRAVÉS DEL TEATRE SOCIAL 
A les 18 h, al kftí
Taller adreçat al jovent del Kftí, que té com 
a objectiu la sensibilització i la prevenció 
en el tema de les violències masclistes vers 
les dones, a partir de diferents situacions
de la realitat més quotidiana
Ho organitza: Aj. de Ripollet, PAME
i Taula Feminista

TALLER D’AUTODEFENSA
PER A DONES
A les 18 h, al vestíbul del Pavelló
Joan Creus
Taller pràctic en què es treballarà com 
mantenir la calma en situacions d’agressió, 
la consciència de l’espai en el lloc on es 
produeix l’atac i com fer servir la postura
i la veu, entre altres elements, per protegir-
se, així com alguna tècnica de defensa
A càrrec de César Rufo, professor d’arts 
marcials 
Inscripció prèvia per correu electrònic a 
esports@pame-ripollet.org o als telèfons
93 692 97 52 i 699 913 589
Ho organitza: Aj. de Ripollet, PAME
i Taula Feminista

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE.
TASTET DE CONTES
A les 11.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Contes de cuina amb l’Olla Lola. 
Cantarem cançons per donar sabor als 
contes i parlarem dels aliments de manera 
molt lúdica. A càrrec d’Elena Andrés 
Adreçat a infants fins a 4 anys.
Cal inscripció
Ho organitza: PMC

LORCA I EL FLAMENCO
A les 19.30 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Espectacle de ball flamenc i escenificacions 
de poemes de Romancero Gitano, de Lorca
Ho organitza: Asociación Cultural Ballet 
Flamenco de Carmela

SOPAR D’ALFORJA
A les 21 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c. Nou, 22)
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

Diumenge 4
PETIT MERCAT VELL: ELS TRES 
PORQUETS ES CAGUEN DE POR
A les 18 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
El conte de Els tres porquets explicat amb 
els ingredients habituals de Samfaina de 
Colors: la música tradicional i la música 
que han construït per a cada situació de 
la història, els elements escènics que ens 
ajuden a veure-la i una delicada posada 
en escena que l’embolcalla. Preu: 5 euros. 
Adreçat a infants de 2 a 6 anys
Ho organitza: PMC

l’Agenda 
DESEmBRE 2016



18 / Agenda Núm. 220 — Desembre 2016

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 euros  
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet

Divendres 9
NITS DE MÚSICA
De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural
Història del cinema musical nord-americà 
(27a sessió, any 1956), amb Lluís López
i Joana Raja. Coordinat per Ángel Esteve
i Rafael López. Acte gratuït  
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell

Dissabte 10
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania 
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Cerdanyola-Ripollet i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

TALLER ART EN FAMÍLIA:
“LA CIUTAT IMAGINADA”
De 10 a 12 h, al Centre Cultural
Adreçat a famílies amb infants de 4
a 10 anys. Construirem la nostra ciutat 
imaginada amb tot tipus de capses de 
cartró. Inscripcions al Centre Cultural
Preu: 15 € per a famílies amb un infant
i 20 € per a famílies amb més d’un infant
Ho organitza: PMC

TABALADA DEL QUINTO
A les 12 h, a la pl. de Pere Quart
Tabalada promocional del Quinto
dels Diables de Ripollet, que comença 
aquell vespre al Kftí
Ho organitza: Diables de Ripollet

QUINTO DELS DIABLES
De 21 a 2 h, al Kftí
Al desembre i per Nadal el quinto
més infernal
Ho organitza: Diables de Ripollet
Hi col·laboren: comerços de 
Ripollet i Ajuntament de Ripollet 

Diumenge 11
CLOENDA DE L’ANY LORCA
A les 12, al carrer de Federico García 
Lorca, i a les 18 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Jornada de cloenda de l’Any Lorca
12 h Inauguració d’una placa 
commemorativa a la pl. de Palau Ausit 
18 h Acte de cloenda, amb la participació 
d’Agustín Villar, Laura Yepes, Manamá 
Dansa, Joan Nonell, Jordi Romero
i la projecció del vídeo commemoratiu 
realitzat per Ripollet Història i Imatge. 
Cal recollir invitació al Centre Cultural  
Ho organitza: Ajuntament, entitats
i ciutadans a títol individual

18 h —
Teatre Auditori
del Mercat Vell

LORCA
JORNADA DE CLOENDA

ANY

Acte de cloenda, amb la participació de:
—Agustín Villar 
—Laura Yepes Zahino
—Manamá Dansa
—Joan Nonell, d’Amics del Teatre
—Jordi Romero
—Projecció del vídeo commemoratiu

realitzat per Ripollet Història i Imatge

12 h —
C. de Federico García Lorca 
(pl. de Palau Ausit)
Inauguració de placa
commemorativa

Diumenge 11 de desembre

Al llarg de 2016, hi han participat les següents entitats i persones a títol individual:
Agustín Villar | Ajuntament de Ripollet | Alegrías del Sur | Amics del Teatre de Ripollet | Asociación 3 Pasos | Asociación Cultural Ballet 
Flamenco de Carmela | Asociación de Música de Autor La Escalera | Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell (AETMV) | 
Associació de Jubilats i Pensionistes de Ripollet | Associació Ràdio Ripollet | Associació Ripollet Natura | Aula d’Extensió Universitària 
per a la gent gran de Ripollet | AV Can Vargas | AV Sant Andreu | AV Maragall | Biblioteca Municipal | Bruixes de Ripollet | Bullpark13 | 
Casa d’Andalusia de Cerdanyola del Vallès | Casal d’Avis | Centre Obert la Placeta | Centro Aragonés | Col·lectiu La Careta Teatre Amateur 
| Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals (CRAC) | Comissió Unitària 28 Juny | Cuadro Andaluz de Cerdanyola | Dansa Jove Noelia 
España | Epidemic Dance Show | Escola d’Art la Taca | Escola Sant Gabriel | FEDAC Ripollet | Front d’Alliberament Gai de Catalunya 
(FAGC) | Grup Catalonia Aspasur | Grup d’Estudis Ripolletencs | IES Can Mas | Joan Nonell | Jordi Romero | Laura Yepes Zahino | 
Manamá Dansa | Mercat Municipal | Nits de Música de l’AETMV | Peña Flamenca La Macarena | Ripollet Història i Imatge | Ripollet Ràdio 
| SB Dance | Societat Coral “El Vallès” | Taller de poesia de l’Escola d’Adults Jaume Tuset | Tallers d’art i guitarra del Centre Cultural | Unió 

de Comerciants de Ripollet | Valentín Roma

Volem expressar-vos el nostre agraïment a totes perquè, sense la vostra implicació,
l’Any Lorca no hauria estat possible. A totes, moltes gràcies.

ACTE OBERT
Invitacions al Centre Cultural

#AnyLorcaRipollet

QUINTO DELS DIABLES
De 18 a 21 h, al Kftí
Al desembre i per Nadal el quinto
més infernal
Ho organitza: Diables de Ripollet
Hi col·laboren: comerços de Ripollet
i Ajuntament de Ripollet 

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 euros  
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet

Dilluns 12 
EL CAFÈ LITERARI
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural
Tertúlia sobre l’obra “La canción
de los maoríes”, de Sarah Lark
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell 

Dimarts 13 
TALLERS PER A INFANTS.
SIGNES I CODIS SECRETS 4
A les 17.30 h, a la Sala infantil
de la Biblioteca Municipal
Vine a aprendre llengua de signes. A càrrec 
de Tik-Tak. Activitat familiar. Per a nens
i nenes a partir de 5 anys. Cal inscripció
Ho organitza: PMC

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
DE PESSEBRES
A les 18.30 h, a la seu de l’Agrupació 
Pessebristes de Ripollet (c. dels 
Afores,14) 
Acte d’inauguració de la 37a Exposició 
de Pessebres, amb benedicció de pessebres 
i cantada de nadales a càrrec de la Coral 
Tradicional de la Societat Coral “El Vallès” 
Ho organitza: Agrupació Pessebristes de 
Ripollet
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Dimecres 14
HORA DEL CONTE: CONTES
REIALS
A les 17.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Hi ha reis de tota manera: poderosos, 
golafres, amb el nas vermell... i en els seus 
regnes hi passen estranyes i divertides 
aventures. A càrrec de Blai Senabre. Per a 
infants a partir de 4 anys 
Ho organitza: PMC

RECOLLIDA D’ALIMENTS
De 10 a 14 h, al Mercat Municipal
Els aliments recollits seran cedits
a Creu Roja  
Ho organitza: AV de Ripollet

Divendres 16 
MÚSICA. BUSCANT L’ESSÈNCIA
A les 21 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Concert del Cor Carlit Gospel, una 
formació fundada l’any 1988 i integrada 
actualment per més de 80 cantants. Actuen 
sempre sense partitures, fet que dóna als 
seus concerts un aire viu, fresc i participatiu. 
El seu ampli repertori inclou temes tant 
de gospel tradicional com contemporani, 
espirituals negres i fins i tot algunes peces 
africanes  
Preu: 16 euros. Consulta condicions de 
venda d’entrades i els diferents descomptes
a www.espectadorsripollet.cat   
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell

Dissabte 17
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania 
Ho organitza: Associació d’Aturats de 
Cerdanyola i Ripollet i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

LA PATRULLA CANINA VISITA
EL MERCAT MUNICIPAL
De 10 a 13 h, al Mercat Municipal
Ho organitza: Associació de Venedors i 
Comerciants del Mercat Municipal
i Associació de Concessionaris
del Mercat Nou.

SENDERISME. GR-83. ETAPA 3
De Viabrea a Arbúcies (17,20 km)
Sortida a les 7 h des de la cantonada 
del carrer del riu Ripoll amb Molí d’en 
Ginestar. Més informació
a centreexcursionistaripollet.com 
Ho organitza: Centre Excursionista
de Ripollet

MASTER CLASS DE DANSA
CONTEMPORÀNIA 
De 10 a 13 h, al Centre Cultural
Classe magistral de dansa impartida per 
un professional i destinada a tots aquells 
que practiqueu dansa. Inscripcions al Centre 
Cultural. Preu: 20 euros
Ho organitza: PMC

TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA
De 10 a 12 h, al Centre Cultural
Adreçat a famílies amb infants de 5 a 12 
anys. Sessions molt divertides, en família 
i una bona oportunitat per introduir la 
cuina als més petits. Inscripcions al Centre 
Cultural. Preu: 15 € per a famílies
amb un infant i 20 € per a famílies
amb més d’un infant
Ho organitza: PMC

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
NYAM, NYAM ESTRELLA
A les 11.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Contes per preparar el Nadal. A càrrec
de Sandra Rossi. Adreçat a infants
fins a 4 anys. Cal inscripció
Ho organitza: PMC

LINE DANCE PER LA MARATÓ
A partir de les 10 h, a la pl. de Pere Quart
Vine a ballar amb nosaltres i fes la teva 
aportació. La recaptació anirà destinada a 
La Marató de TV3
Ho organitza: Line Dance Palau Ausit

POSA’T LES BANYES
PER LA MARATÓ!
A partir de les 11 h, davant
del Centre Cultural
Vine a fer-te una foto amb el Poll Foll 
i a vestir-te de diable. Les fotos us les 
faran arribar via correu electrònic. Tota la 
recaptació anirà íntegra a la Fundació de 
La Marató de TV3
Ho organitza: Diables de Ripollet

QUINTO DELS DIABLES
De 21 a 2 h, al Kftí
Al desembre i per Nadal el quinto més 
infernal
Ho organitza: Diables de Ripollet
Hi col·laboren: comerços de Ripollet
i Ajuntament de Ripollet 

Diumenge 18
LA MARATÓ A RIPOLLET
A partir de les 9 h, davant
del Centre Cultural
9 h Mural fotogràfic d’Acció Fotogràfica 
Ripollet 
10 h Parada de manualitats nadalenques, 
a càrrec de l’Associació d’Aturats de 
Cerdanyola i Ripollet
La Marató de TV3 d’enguany està 
dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques. Més informació a 
www.ccma.cat/tv3/marato/
Ho organitza: entitats locals
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CAGA TIÓ DE L’ESTEL
D’11.30 a 14 h, a la pl. del Molí
Des de fa 34 anys, el Centre d’esplai 
l’Estel de Ripollet organitza cada Nadal 
aquesta celebració, per què tots els nens i 
les nenes de la vila puguin fer  cagar el Tió. 
L’activitat compta amb una participació 
d’uns 500 infants aproximadament, tot i 
que cada any la xifra va a l’alça  
Enguany, l’acte se celebrarà el dia 18 de 
desembre a la pl. del Molí i comptarà, 
com cada any, amb l’actuació d’un grup 
d’animació seguit de “la cagada del Tió”. 
L’activitat tindrà lloc entre les 11.30 i 14 h 
del matí i podran participar tots els infants 
que vulguin gaudir d’una bona estona 
Ho organitza: Centre d’Esplai l’Estel
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

TEATRE. ELS PASTORETS DE 
RIPOLLET
A les 18 h, al Centre Parroquial
Dirigida i adaptada per Marta López
Entrades a la venda a amicsdelteatre.com
Preu: 10 € els adults i 5 € els menors
de 18 anys
Ho organitza: Amics del Teatre

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 euros  
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet

QUINTO DELS DIABLES
De 18 a 21 h, al Kftí
Al desembre i per Nadal el quinto més 
infernal
Ho organitza: Diables de Ripollet
Hi col·laboren: comerços de Ripollet i 
Ajuntament de Ripollet

CONCERT DE NADAL DE LA
SOCIETAT CORAL “EL VALLÈS”
A les 18.30 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Compra d’entrades els dies 12 (només 
socis), 13 i 14 (no socis) a la seu de la 
Societat Coral “El Vallès”, de 17 a 20 h,
i els dies 15 i 16 a l’Escola de Música, de 
17 a 20 h. Preu: 3 euros (socis i menors de 
12 anys) i 6 (no socis)
Durada aproximada: 1 h i 30 min
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

Dimecres 21
2a EDICIÓ DE “VIU EL MERCAT
SETMANAL”
Durant tot el dia, a la zona habitual
del Mercadal
Després de l’èxit de la primera edició
de Viu el Mercat Setmanal, els paradistes 
tornaran a fer-ho el proper 21 de desembre, 
muntant les seves parades durant tot el dia 
i amb diverses promocions, just abans
del Nadal 
Ho organitza: Associació de Paradistes
del Mercat Setmanal

CINEMA: OCHO APELLIDOS 
CATALANES
A les 19 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Grup de Dones
per la Igualtat

Dijous 22
CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA
DE MÚSICA
A les 18 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Entrada lliure. Durada aproximada: 1 h
Ho organitza: Societat Coral El Vallès

Divendres 23
CANTADA AL MERCAT MUNICIPAL
D’11 a 12 h, al Mercat Municipal
Cantada de la Coral Tradicional
de la Societat Coral “El Vallès”
Ho organitza: Associació de Venedors
i Comerciants del Mercat Municipal
i Associació de Concessionaris
del Mercat Nou.

NITS DE MÚSICA
De 19.30 a 20.50 h, al Centre Cultural
El Nadal al cinema, amb Lluís López
i Joana Raja. Coordinat per Ángel Esteve
i Rafael López. Acte gratuït  
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell

Diumenge 25
QUINTO DELS DIABLES
De 18 a 21 h, al Kftí
Al desembre i per Nadal el quinto
més infernal
Ho organitza: Diables de Ripollet
Hi col·laboren: comerços de Ripollet
i Ajuntament de Ripollet 

Dilluns 26
TEATRE: ELS PASTORETS
DE RIPOLLET
A les 19 h, al Centre Parroquial
Dirigida i adaptada per Marta López
Entrades a la venda a amicsdelteatre.com
Preu: 10 € els adults i 5 € els menors
de 18 anys
Ho organitza: Amics del Teatre

QUINTO DELS DIABLES
De 18 a 21 h, al Kftí
Al desembre i per Nadal el quinto
més infernal
Ho organitza: Diables de Ripollet
Hi col·laboren: comerços de Ripollet
i Ajuntament de Ripollet 
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Altres activitats
32è CONCURS DE PESSEBRES
Inscripcions fins al 26 de desembre
Les inscripcions es poden fer a la seu social 
de l’Agrupació Pessebristes de Ripollet 
(c/ dels Afores, 14), al Centre Cultural 
i al Mercat Municipal. El jurat visitarà 
els pessebres inscrits els dies 27 i 28 de 
desembre. El 15 de gener de 2017, a les 
12.30 h, es farà el lliurament de premis
al Centre Parroquial  
Ho organitza: Agrupació Pessebristes
de Ripollet 

CURSOS DE CATALÀ
Inscripcions a partir de l’1 de desembre
NOU! Curs inicial per aprendre a parlar, 
els divendres, 9.30 a 12.30 h
Inici el 16 de gener de 2017
I al gener, nous cursos de català presencials 
i en línia 
Més informació a l’Oficina de Català,
al Centre Cultural. Tel. 935 864 573

TALLERS I ACTIVITATS
DE L’ASSOCIACIÓ D’ATURATS
Taller de ioga: dilluns, de 9.30 a 10.45 h
Taller de dibuix: dilluns, d’11 a 13 h
Taller de manualitats: dijous, d’11 a 13 h 
Taller de cuina: dimarts, de 20 a 22 h 
Tots els tallers es fan al Centre Cultural
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Cerdanyola-Ripollet

NOUS CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ 
JAUME TUSET
Inscripcions obertes per als nous tallers de 
conversa en anglès (cal tenir nivell bàsic 
A2), català i/o castellà per a persones 
nouvingudes (grups d’acollida) i parelles 
lingüístiques (intercanvi lingüístic i 
cultural entre persones de diferents llengües 
maternes). A més, al gener començarà el 
taller de pilates del programa de salut
i esport de l’entitat
Més informació a la seu de l’Associació 
Jaume Tuset. Aula Annexa, dilluns
i dijous de 17 a 19 h o bé a la secretaria
de l’escola en horari d’atenció al públic    
Ho organitza: Associació Cultural
i D’EA Jaume Tuset 
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes de gener, poden enviar la 
informació abans del 19
de desembre al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 euros.  
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet

Dimecres 27
PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
A les 19.30 h, a Gurri Taverna
(c. de la Salut, 14)
Presentació de la novel·la Solo, del 
ripolletenc Samuel Valiente, publicada per 
Ediciones Milwaukee. Amb la participació 
de l’activista gràfic ripolletenc Benja 
Villegas. L’obra és una afilada reflexió, 
tendra i audaç sobre la muntanya russa 
emocional que es viu després d’una ruptura 
traumàtica
Ho organitza: Racó de lletres locals
i Papereria Llibreria Quatre

Divendres 30
NITS DE MÚSICA
De 20.15 a 21.45 h, al local de 
l’Agrupació Pessebristes de Ripollet
(c. dels Afores, 14)
Històries de Nadal musicades, amb La 
Careta Teatre. Coordinat per Ángel Esteve 
i Rafael López. Acte gratuït  
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell

Avanç de gener

Dilluns 2
RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS 
De 17.30 a 20 h, al barri del Pont 
Vell, davant la Creu Roja
Ripollet, Costums i Tradicions muntarà 
una de les haimes de ses majestats
i es farà una única filera d’espera 
Ho organitza: Ripollet, Costums
i Tradicions

Dissabte 31
RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS
D’11.30 a 14 h, a la pl. de Pere Quart
Els tres Reis Mags recolliran personalment 
les cartes dels nens i nenes de Ripollet, 
ajudats dels patges reials. Com cada any, 
Ripollet, Costums i Tradicions muntarà les 
tres haimes de ses majestats i es farà una 
filera d’espera per cada rei 
Ho organitza: Ripollet, Costums i 
Tradicions

ACOMIADEM L’ANY AL MERCAT
MUNICIPAL
A les 12 h, al Mercat Municipal
Acomiadem l’any 2016 amb raïm i copa 
de cava
Ho organitza: Associació de Venedors
i Comerciants del Mercat Municipal
i Associació de Concessionaris
del Mercat Nou. 
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Exposicions
CENTRE CULTURAL
Fins al 4 de desembre, al Vestíbul
“Pressupostos participatius 2017”
Exposició dels 13 projectes finalistes, 
realitzats per alumnes de 4t d’ESO de 
Ripollet 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Del 19 al 30 de desembre, al 
Vestíbul
“Fotografies del curs d’iniciació 
d’Acció Fotogràfica Ripollet”
Ho organitza: Acció Fotogràfica 
Ripollet 

Del 3 de desembre al 31
de gener, a la Sala d’Art
Inauguració: dijous 15
de desembre, a les 19.30 h
“5 artistes 5 estils”
Els cinc artistes que formen part 
d’aquest grup no són més que cinc 
maneres diferents d’entendre l’art en 
la seva totalitat, cinc sensibilitats per 
captar cadascuna d’elles les seves 
sensacions pròpies i la seva forma de 
veure la vida mitjançant l’art, amb les 
eines que cadascú ha escollit per a 
representar-lo.
Ho organitza: EA5

BIBLIOTECA mUNICIPAL
Del 9 de desembre al 10 de gener
Pessebre monumental
A càrrec de l’Agrupació Pessebristes 
de Ripollet. A la Sala general. 

Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre 
la compra d’entrades dels 
espectacles programats als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat

“Protagonistes.
Ripolletencs que deixen petjada”
Mostra permanent sobre Andreu 
Solà, Josep Maria Brull, Gaietà 
Renom, Emma Maleras, Lluïsa 
Sallent, Ernest Boquet i Joan Creus

“Ripollet i la mesura del temps”
Mostra on es presenta la maquinària 
de l’antic rellotge del campanar de 
Ripollet, de 1892

“El pa de la diversitat”
Concertar visites prèviament al 
Centre d’Interpretació del Patrimoni
C. del Molí d’en Rata, 1.
Tel. 935 946 057

CASA NATURA
“Això és RIPOLLET”
Exposició fotogràfica que mostra les 
diferents cares dels parcs i zones 
verdes de Ripollet, els seus beneficis
i els actes vandàlics que pateixen. 
Ho organitza: Regidoria de Medi 
Ambient, Associació Ripollet Natura
i Jardinet.  

“La Meteorologia, una ciència 
popular”
Mostra que explica els diferents 
aspectes de la meteorologia, molt 
present en la nostra cultura i en el 
nostre dia a dia. 
Ho organitza: Regidoria de Medi 
Ambient i Associació Ripollet Natura.
Casa Natura. Carretera de Santiga, 
km. 1,2. De dilluns a divendres, de 10 
a 13 h.
A/e: casadenatura@gmail.com
Tel. 670 29 12 77

AGRUPACIÓ PESSEBRISTES
Del 14 de desembre al 17 de 
gener, al carrer dels Afores, 14
Inauguració: dimarts 13
de desembre, a les 18.30 h
“37a Exposició de Pessebres”
Horaris: festius de 12 a 14 h i de 18 
a 20 h. Feiners, fins al 4 de gener, de 
18 a 20 h. Vigílies, de 18 a 20 h.  
L’Agrupació Pessebristes també 
instal·larà pessebres tradicionals al 
Mercat Municipal, la Parròquia de 
Sant Esteve, el Casino de Caldes de 
Montbui i a la Biennal del Pessebre 
Català a Girona.  

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRImONI (CIP)
“Andreu Solà: la mirada
d’un ripolletenc a la Catalunya 
modernista”
Exposició de l’obra d’aquest pintor 
ripolletenc que va viure durant la 
segona meitat del segle XIX i que es 
va formar en els ambients artístics 
d’avantguarda de París. La mostra 
posa en relleu també la forma 
de treballar de Solà mitjançant 
fotografies i dibuixos realitzats per ell 
mateix.
Ho organitza: Àrea de Patrimoni del 
PMC
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InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet 
Youtube: RipolletTV
L’Ajuntament a la xarxa
ripollet.cat
Facebook: Ajuntament de Ripollet
Twitter: @AjRipollet 
Instagram: AjuntamentRipollet

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Departament de Comunicació
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r
08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
info.ripollet.cat
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—CUAP (24 h): 935 942 216
—Defensor del ciutadà: 935 046 028
—Deixalleria: 935 863 203
—Emergències: 112
—Serveis Funeraris Truyols: 902 488 500
—Gas: 900 750 750
—Jutjat de Pau: 936 918 304
—Llum: 800 760 706
—Mossos d’Esquadra: 112 / 935 924 600
—Neteja i recollida: 900 502 273
—OAC: 935 046 000
—Oficina de català: 935 864 573
—Oficina Treball: 935 863 410
—Organisme de Gestió Tributària: 934 729 173
—PAME: 936 929 752
—PMO: 935 807 642
—Policia Local: 092 / 935 046 006 
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Carles Gràcia
Director de l’escola Els Pinetons

L’Escola Els Pinetons de Ripollet celebra 
enguany el seu 10è aniversari i  ho fa 
amb un seguit d’activitats, totes elles 
obertes, entorn la defensa de l’escola 
pública. El passat 12 de novembre uns 
150 professionals es van aplegar al cen-
tre per debatre sobre ‘L’escola pública 
que volem’. I és que, tal com ens explica 
Carles Gràcia, l’escola actual no només 
vetlla per l’educació de l’infant, sinò 
també per fer patíceps a famílies i in-
fants, garantir els drets dels infants, la 
qualitat del seu temps de lleure i pal·liar 
les desigualtats socials, entre altres.

Quin era l’objectiu d’aquesta jornada?
Els 10 anys d’escola han estat un bon 
motiu i una bona excusa per poder 
empoderar pràctiques d’escoles públiques 
que, des d’una discreció i una prudència 
absoluta, cal posar de rellevància que 
amb els pocs recursos i pocs mitjans que 
tenim tirem endavant arreu del país en la 
defensa de la qualitat de l’escola pública.

I quina escola vol vostè?
Fonamentalment, ha de ser una escola 
al servei de la comunitat i una escola 
participativa. I una idea concreta d’in-
fància que expressa sentiments, opinions 
i manifesta interessos per aprendre i que 
té un pes fonamental. De la mateixa ma-
nera que les famílies entren a intervenir 
en aquesta gestió i organització d’escola. 
Per molt que qui tira endavant l’escola, 
des d’un projecte educatiu, és un equip 
de mestres i professionals que realment 
s’han format i s’han preparat per això.

Una altre acte d’aquest aniversari ha 
estat sobre els drets dels Infants. 
Sí, hem tingut la sort de comptar amb el 
Jaume Funes i les ONG ACNUR i Save 
the Children per poder posar en cons-
ciència i denunciar què passa amb els 
infants refugiats, coincidint amb el 27è 
aniversari de la Declaració dels Drets 
dels Infants.

I com valora aquests 10 anys?
Han estat uns 10 anys molt intensos, 
però positius, perquè a poc a poc anem 
consolidant el projecte i anem caminant 
junts com a comunitat, en la defensa 
de la infància i del dret a l’educació per 
a tots els nens i les nenes. És una esco-
la molt gran, que té una complexitat 
enorme però tot i així l’escola planifica i 
preveu el desenvolupament del projecte i 
la seva consolidació.

Amb 700 alumnes, com gestionen 
l’escola?
Moltes vegades amb molta imaginació. 
Com les altres escoles públiques. No és 
una atribució de la nostra escola, això és 
així per tota la gent que treballem en el 
sector públic, perquè a vegades on no 
arriba el que hauria d’arribar des de l’ad-
ministració pública, doncs la imaginació 
i el bon fer de l’equip de mestres i de 
tota la comunitat ens ajuda a identificar 
quines són les prioritats.

Aquest ha estat el primer any que s’ha 
hagut de fer sorteig de places pels nous 
alumnes. Això vol dir que el projecte 
d’escola s’ha consolidat?
Volem entendre que és així. En realitat, 
a Ripollet es dóna una circumstància im-
portant que en molts fòrums hem pogut 
parlar i és un tema de marca educativa i 
prestigi. Que en una població tan relati-
vament petita com Ripollet es pugui fer 
una oferta de qualitat amb 8 projectes 
diferenciats és un tret molt significatiu.

Com es viuen les retallades en el dia a 
dia de l’escola?
Fonamentalment amb molta vergonya, 
perquè no fa gaire hem sortit en uns 
estudis de la UE que estem a la cua, amb 
Portugal, en inversió pública en educa-
ció. Estem molt lluny del 6%, però en 
algun moment els nostres polítics hauran 
d’acceptar i entendre que ha de ser la 
prioritat del país.

S’ha posat sobre la taula el debat sobre 
la jornada contínua. Què opina?
Aquest és un altre repte que té Ripollet 

i tot el país, perquè el que no pot ser 
és que aquesta estructura horària que 
facilita l’aprenentatge als infants, ajuda a 
fer que es tingui unes propostes des d’un 
punt de vista més humanitzat i raonat, es 
converteixi en un element discriminador 
per als infants i les famílies amb menys 
possibilitats. Si alguna cosa és l’escola 
pública, és la garantia d’oportunitats i 
d’equitat entre tothom. 

Intenten pal·liar les diferències socials 
des de l’escola?
Constantment. Un element clau de l’es-
cola pública és poder anar compensant 
al màxim això. No vol dir que sem-
pre tinguem èxit, perquè intervenen 
molts factors, però és veritat que hem 
de poder oferir més recursos a qui més 
necessitats té.

Quin són els seus reptes?
Consolidar el projecte i consolidar l’es-
cola i en algun moment sempre ha apa-
regut la idea de no ser tan grans, no tenir 
les tres línies. Doncs parlem a veure com 
es desenvolupa això. I fer cada vegada 
més una xarxa important d’escola pública 
i anar consolidant aquests elements claus 
que compartim.

nnnnnn
Si alguna cosa és 
l’escola pública és la 
garantia d’oportunitats 
i d’equitat entre 
tothom
nnnnnn

QUI ÉS...


