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Preinscripcions
Curs 2017-2018

—Segon cicle d’educació infantil (P3)
—Educació primària
—Centres integrats
—Educació secundària obligatòria

Del 23 de març al 4 d’abril

—Llars d’infants
Del 2 al 12 de maig

—Batxillerat
—CFGM de formació professional 
—CFGM d’arts plàstiques i disseny

Del 16 al 24 de maig

—CFGS de formació professional 
—CFGS d’arts plàstiques i disseny

Del 25 al 31 de maig

—Ensenyaments d’educació d’adults
Del 19 al 27 de juny

—Curs de formació per a l’accés a CFGM
Del 3 al 7 de juliol

—Curs de preparació per als CFGS
Del 3 al 7 de juliol

Portes
obertes
—Centres d’educació infantil, 

primària i secundària
Del 6 al 18 de març*

—Escoles Bressol Municipals
24 i 25 d’abril*

* Consulteu les dades específi ques
de cada centre al següent enllaç

Més
informació
Departament d’Educació
Rbla. de Sant Jordi, 6
Tel. 935 046 008

ripollet.cat
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AMB 
TOTA LA 
LLETRA

Amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat 
dels joves i incentivar la seva formació, 
institucions i centres de secundària es-
tan donant un impuls a polítiques i pro-
jectes encaminats en aquest sentit. Es 
tracta d’iniciatives per posar als joves 
en contacte amb el món laboral, a tra-
vés de l’orientació i l’assessorament, 
combinades amb la formació i l’expe-
riència pràctica. Ja sigui a Ripollet o a 
l’estranger, una de les fórmules que 
està agafant més embranzida és l’FP 
Dual.

La taxa d’atur a Ripollet el mes de ge-
ner va situar-se en el 15,7%, amb 2.855 
persones aturades, més de dos punts per 
sobre de la mitjana comarcal i catala-
na, però  12,2% més baix respecte l’any 
2016. Tot i que el col·lectiu que con-
centra més desocupats és el de majors de 
45 anys (19,2%), la taxa d’atur dels me-
nors de 25 a Ripollet és del 18,9%, men-
tre que la de la comarca és del 14,7%. 
Aquestes dades, sumades a les del fracàs 
escolar i d’abandonament prematur dels 
estudis han provocat que aquest tema 
s’hagi marcat com una de les prioritats a 
treballar aquest 2017 per part de la Taula 
Comarcal de Joventut. En aquest sentit, 
el conseller de Joventut, Pol Altayó, ex-

Impuls de polítiques
i fórmules per incentivar 
l’ocupabilitat dels joves

plicava: “per una banda, s’abordarà els 
desavantatges dels joves en el mercat 
laboral amb taxes d’atur molt elevades 
i un empitjorament de les condicions 
laborals. D’altra banda, també es vol 
treballar per disminuir l’abandonament 
prematur dels estudis i el fracàs escolar, 
que accentua la situació de vulnerabili-
tat i risc d’exclusió social de determinats 
col·lectius de joves. Des del Consell Co-
marcal, i amb el suport de la Direcció 
General de Joventut, es prestarà especial 
interès a aquestes dues realitats”.    
    
Programes de Garantia Juvenil
En la direcció de millorar l’ocupabilitat 
entre els joves i facilitar el seu accés a 
la feina o a la formació, el Consell Co-
marcal i l’Ajuntament de Ripollet estan 
impulsant els Programes de Garantia Ju-
venil. Es tracta d’una iniciativa europea 
per reduir l’atur entre els joves de 16 a 29 
anys que no treballen ni estudien. El mes 
de gener ja es va fer una sessió informa-
tiva sobre aquests programes al Patronat 
Municipal d’Ocupació, que va comptar 
amb l’assistència d’una 50 de persones i 
el passat mes de febrer, la Regidoria de 
Joventut en va organitzar una altra al 
Centre Cultural, coincidint amb la po-
sada en marxa d’un nou servei d’assesso-
rament al Casal de Joves (vegeu pàg. 4). 
Carme Pasqual, tècnica del Patronat 
Municipal d’Ocupació, assegura que 
“hi ha molts programes dins d’aquest 
sistema, que busquen adaptar-se a les 
necessitats de cada grup, ja que parlem 
de joves des dels 16 fi ns els 29 anys, és 
a dir, nois que estan en fracàs escolar, 
però també de joves que han acabat la 
carrera universitària i no troben feina”. 
Així, trobem programes com ara ‘Joves 
per l’ocupació’, que engresca 75 joves de 
la comarca, amb nivell acadèmic equi-
valent o inferior a l’ESO, que participen 
en un itinerari d’orientació, formació i 
inserció. Se’ls ofereix formació en l’àm-
bit de l’hoteleria, la gestió logística i les 
noves tecnologies, la indústria tèxtil i el 
media marketing.
També existeix el programa ‘Projec-
te Integral’, que s’adreça a 95 joves del 
Vallès Occidental, i els ofereix serveis 
d’orientació, formació i adquisició d’ex-
periència professional per a la inserció 
laboral o el retorn al sistema educatiu.
El programa de Garantia Juvenil ‘Fem 
ocupació per a joves’ està destinat a 19 
nois i noies amb nivell acadèmic equi-
valent al certifi cat d’ESO o Grau Mitjà. 
Ofereix formació adaptada a les necessi-
tats del lloc de treball i a la millora de les 
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Nou servei d’assessoria al Casal de Joves
Des del passat mes de febrer, els joves poden informar-se o inscriure’s al Programa 
de Garantia Juvenil a través d’un nou servei d’assessorament quinzenal, que es duu a 
terme els dilluns al matí al Casal de Joves (rbla. de Sant Jordi, 6).
Així, tant per a la inscripció a la Garantia Juvenil com per a informar-se dels diferents 
programes, al Casal de Joves trobaran una atenció personalitzada. També s’acompa-
nya als joves en el procés d’inserció laboral, recerca i adquisició de competències per 
l’ocupació. Igualment, s’ofereix un assessorament personalitzat a través d’entrevistes 
i tutories, informació i derivació als recursos formatius existents i la possibilitat de 
participar en tallers grupals per a joves. Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon
935 046 024 o bé enviant un correu electrònic joventut@ripollet.cat.


Es tracta de buscar línies
amb les quals aquests joves, 
que ni estudien ni treballen, 
es puguin motivar


competències professionals dels joves. 
Entre les actuacions, en destaca l’asses-
sorament a les empreses i l’orientació i 
acompanyament, tant a les empreses 
com als joves, durant el procés de con-
tractació. També existeix el programa 
‘Singulars’, que contempla la millora 
de l’ocupabilitat de 25 joves amb nivell 
acadèmic equivalent a Grau Superior o 
Grau Universitari. Està dirigit als joves 
interessats en projectes innovadors vin-
culats a l’economia circular i noves tec-
nologies, i es fa en col·laboració amb la 
UAB. En general, com explica, Jose M. 
Sebastián, tècnic de Joventut, “es trac-
ta de buscar línies amb les quals aquests 
joves que ni estudien ni treballen es pu-
guin motivar, que puguem donar res-
posta a les seves necessitats i aconseguir 
que recuperin les ganes de tornar al sis-
tema educatiu o bé que rebin una for-
mació per poder trobar una feina”.

Joves amb experiència 
Un dels principals problemes que es tro-
ben els joves a l’hora d’accedir a una feina 
és la manca d’experiència, que en moltes 
ocasions se’ls demana com a requisit. 
Aquesta és una dinàmica amb la que vol 
trencar el sistema de Garantia Juvenil, 
donant oportunitats als joves. Un exem-
ple és la contractació per un període de 

sis mesos que ha realitzat l’Ajuntament a 
10 joves de Ripollet. “Joves que no han 
treballat en la seva formació o titulació 
i se’ls ofereix aquesta oportunitat d’una 
experiència real de treball”, explica Car-
me Guirado, tècnica del PMO.   
Guirado, a més, explica que estan treba-
llant en millorar i ampliar la comunica-
ció amb les empreses, les que assegura 
que “tenen ganes de tenir talent i joves 
que puguin renovar les formes de fer”. 
Es tracta de buscar maneres de fer d’in-
termediaris entre els joves que tenen i les 
demandes de les empreses.  

L’impuls de l’FP
La formació professional a Ripollet ha 
rebut un impuls important els darrers 
anys, amb la posada en marxa de nous 
cicles formatius i l’augment dels conve-
nis amb empreses que poden proporci-
onar als joves una experiència pràctica. 
Els cicles s’han convertit en una elecció 
freqüent per part de molts estudiants que 
volen incorporar-se al mercat de treball 
amb uns coneixements qualifi cats.    
L’institut Lluís Companys ara fa 10 anys 
que va iniciar la seva incursió en el món 
de la formació professional, amb un ci-
cle formatiu de grau mig d’atenció a 
persones en situació de dependència i 
un altre de grau superior en educació 

infantil. Aquest curs, a més, ha incor-
porat un altre cicle de grau superior en 
integració social. Jordi Viu, director del 
centre, explica que “és una oferta que 
no existia a la vila i ha donat una res-
posta a nivell social a l’entorn proper i a 
Ripollet i als nostres alumnes els ha do-
nat una resposta formativa de qualitat”. 
Amb el nou cicle d’integració social, el 
que han volgut fer “és conformar una 
oferta en aquest àmbit de serveis a la co-
munitat i, si tot va bé, implicarà remo-
delacions al centre, amb la construcció 
de sis nous espais per tal d’implementar 
de forma còmoda i potent els cicles”. En 
total, els cicles acullen al voltant de 150 
alumnes, que realitzen una àmplia part 
de formació en centre de treball i tam-
bé fan aprenentatge-servei amb tasques 
de voluntariat. En general, el centre es 
mostra satisfet perquè “estem millorant 
els resultats any rere any a nivell acadè-
mic i a més la inserció laboral és bona 
i en alguns casos on no hi ha inserció 
és perquè opten per continuar amb els 
estudis, com passa amb educació infan-
til”, explica el director. La seva nova fi ta 
és aconseguir cicles en l’àmbit esportiu, 
tenint en compte que són un centre de 
tecnifi cació esportiva.   
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Abel Carot
Fa FP Dual a Colònia (Alemanya)
—
Amb un grau mig i desprès de diver-
sos treballs precaris, Abel va arribar 
a Alemanya el juliol de 2015 per a fer 
l’FP Dual en electricitat. Ara té 25 anys 
i assegura que el seu futur el veu allà.
—
Què et va fer marxar?
El panorama d’allà. Estava treballant 
en una empresa dues hores diàries per 
300  i em vaig assabentar del projecte de 
la Fundació Paco Puerto, de Comissions 
Obreres. Em vaig apuntar i després de di-
versos processos de selecció, vaig fer el curs 
d’alemany i en un mes i mig vaig anar cap 
allà i  vaig començar l’FP Dual.
Com és la teva vida allà?
Jo treballo i estudio, però no alhora. 
Treballo, per exemple, tres mesos seguits, 
8 hores, i després faig un mes i mig de 
formació. A més, fem una vegada a la 
setmana quatre hores d’alemany. Colò-
nia, que està a prop de Dusseldorf, és una 
ciutat gran, força animada i no és tan car 
com pensen.
T’han donat facilitats per viure-hi?
Sí, fi ns que acabi, que són tres anys i mig, 
estic rebent diners de l’empresa perquè 
tinc un contracte de formació i, a més, el 
govern alemany t’ajuda, per tal de poder 
viure aquí. Són uns 800 , però amb això 
es pot viure aquí. També et donen una 
ajuda per poder viatjar a Espanya.
Perquè no ho vas fer el Dual a Ripollet?
Perquè quan jo feia FP encara no hi era. 
A més, a Ripollet hauria d’haver fet un 
curs pont d’un any per fer un cicle supe-
rior. A Alemanya he entrat directament.
Alemanya vol que us quedeu allà. 
Quins projectes tens?
Jo, si aprovo tot, la idea és quedar-m’hi, 
perquè estic molt content amb l’empresa. 
Trobes a faltar la família i els amics, però 
ells no em donaran a menjar tota la vida.
Què diries als joves que es plantegen 
marxar?
Que si tenen ganes, que ho facin, perquè 
serà una cosa bona per a ells. Aprendran 
un idioma, es formaran mentre estudien i 
cotitzaran des del primer dia. 

L’AFEGIT

L’institut Palau Ausit va iniciar l’FP Dual el curs 2013/14 

FP Dual al Palau Ausit   
L’oferta del Lluís Companys, de caire 
més socials, es complementa amb la de 
l’institut Palau Ausit, de tipus més tèc-
nic i industrial i amb una llarga trajec-
tòria en la formació professional. Palau 
Ausit ha anat més enllà, amb l’aplicació 
de l’FP dual als seus quatre cicles forma-
tius de grau superior, que va iniciar el 
curs 2013/14 amb un primer grup d’on-
ze alumnes i 6 empreses. Actualment, 
compten amb més de 200 alumnes i unes 
80 empreses en conveni. Es tracta dels 
graus superiors d’Administració i fi nan-
ces, Mecatrònica industrial, Automoció 
i Automatització i robòtica industrial. 
Vicente Guerrero, sotsdirector de For-
mació Professional del centre, explica 
que, tot i que l’administració no et dóna 
hores per visitar empreses, en tres anys 
ha visitat unes 130 i és l’institut de Cata-
lunya amb més empreses en conveni, el 
que fa que “hi ha empreses que es que-
den sense alumnes”. Quant a la inserció 
laboral, Guerrero assegura que és del 
100%. Els alumnes comencen les pràcti-
ques remunerades en fi nalitzar el primer 
curs. Així, “un jove que es matricula al 
Palau Ausit sap que el mes de maig de 
l’any següent ja pot estar cobrant”, tot 
i que no tots entren a formar part dels 
processos de selecció, “si no els veiem 
preparats”, explica Guerrero.  Tot i així, 
“dins dels tres mesos posteriors a fi nalit-
zar els seus estudis, tots estan treballant 
en llocs relacionats amb la formació, en-
cara que, al voltant del 80%, són con-
tractats per la mateixa empresa en fi na-
litzar el grau”, explica el sotsdirector de 
Formació Professional de  l’institut Palau 
Ausit. A més, el centre ha posat en mar-
xa a través de facebook un canal per tal 

de gestionar ofertes de treball d’empreses 
amb els seus alumnes. Per al Palau Au-
sit, posar en marxa l’FP Dual ha estat un 
gran esforç, ja que “aquí les empreses no 
estan preparades per acollir una FP Dual 
com es fa a Alemanya, és una qüestió 
de cultura empresarial” explica Guerre-
ro, qui també apunta que “tampoc hi ha 
subvencions per part del govern per als 
joves, només per a les empreses, pel que 
fa a la seguretat social”.

L’experiència alemanya 
La situació a Alemanya és ben diferent, 
on la formació professional compta amb 
un gran prestigi i, a més, hi ha una apos-
ta clara per l’FP Dual des de fa molts 
anys per part del govern. Tot i això, la 
seva baixa natalitat i la necessitat de mà 
d’obra qualifi cada, ha fet que des de fa 
uns anys busqui joves catalans d’entre 
16 i 30 anys que estiguin a l’atur, que 
no tinguin estudis universitaris però que 
hagin acabat l’ESO, per tal d’accedir a la 
Formació Dual a Alemanya, que com-
bina estudis i feina remunerada durant 
tres anys i mig. El programa garanteix 
uns ingressos mínims de 450  nets al 
mes (un cop descomptat el cost de llo-
guer i dels subministraments) per a tots 
els estudiants. L’empresa de pràctiques 
en paga una part i el govern n’assumeix 
la diferència. També se’ls ofereix cursos 
d’alemany i ajudes per al seu trasllat a 
Alemanya. L’empresa Bridge4Mobility, 
que el mes de febrer va fer una xerrada 
informativa a Ripollet, està seleccionant 
prop de 200 joves catalans per al curs 
que s’inicia a partir de l’agost de 2017, en 
el marc del projecte CATAZUBI2017.

Reme Herrera
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LA CASA 
GRAN


Noves millores a parades de bus
Les parades d’autobús de l’avinguda de Maria Torras disposen de dues 
plataformes per millorar l’accessibilitat dels usuaris amb mobilitat reduïda. 
L’empresa encarregada de la instal·lació ha estat Zicla, la qual treballa amb 
material reciclat i així es minimitza el seu impacte mediambiental. El cost 
de compra i instal·lació de les dues plataformes ha estat de 13.500 €. A més, 
l’Ajuntament ha adquirit per uns 7.500 € dues marquesines que s’han ubicat 
en aquestes mateixes parades.


L’arranjament del carrer del 
Calvari serà a final d’any
A fi nal d’any està previst que comencin les obres d’arranjament del tram 
del carrer del Calvari comprès entre els carrers de l’Estrella i del Padró. 
Així ho va assegurar l’alcalde, José María Osuna, als veïns i veïnes de la 
zona en una trobada que va tenir lloc al Centre Cultural el 31 de gener. 
Els treballs, que es preveu que tinguin una durada d’entre tres i quatre 
mesos i seran costejats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, consisti-
ran a uniformitzar el tram amb la resta del carrer, amb ampliació de les 
voreres, l’arranjament de l’enllumenat públic i moure els contenidors de la 
brossa, entre altres.

ACORDS
PLENARIS

Nou entrebanc per resoldre
el conflicte de la benzinera de Can 
Mas
La manca de suport de l’oposició va 
tombar la modifi cació del PGM, neces-
sària per a la reubicació de la benzinera 
de Can Mas, del costat de l’escola El 
Martinet a un solar pròxim als Mossos. 
Per fer-ho possible calia majoria absolu-
ta, però, tot i l’acord assolit amb veïns, 
l’escola i l’empresa Bon Àrea, només 
va donar-li suport ERC. Va votar en 
contra la regidora no adscrita i van abs-
tenir-se C’s, PP, PDECAT i PP.


El PMO fiscalitzarà a la Brigada
Es va aprovar la moció del PP perquè 
l’activitat de la Brigada passi pel Consell 
d’Administració del Patronat d’Ocu-
pació (PMO). Mònica Laborda, PDE-
CAT, C’s i el PSC hi van donar suport, 
mentre que ERC-JpR s’hi va abstenir i 
Decidim hi va votar en contra qualifi -
cant el canvi de “poc operatiu” i de “tic 
del passat”.


Violència domèstica i animals
ERC-JpR i Decidim van presentar una 
moció per prendre mesures sobre els 
animals domèstics en casos de violència 
masclista. Va tenir el suport de la regi-
dora no adscrita, Mònica Laborda, C’s 
i PSC, mentre que PP i PDECAT s’hi 
van abstenir.


Taxa per a les energètiques
La regidora no adscrita, Mònica Labor-
da, va presentar una moció perquè les 
subministradores d’energia contribuei-
xin més en concepte d’ús de les canalit-
zacions d’energia. Van estar tots a favor, 
excepte el PP, que s’hi va abstenir.


Acord per al dret a l’habitatge
Tots els partits van aprovar una moció 
del PSC per a l’aplicació de la Llei de 
protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial. 
El PP s’hi va abstenir.
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Ser incívic té un preu. Deixar les deposicions dels 
animals a l’espai públic, embrutar, miccionar o 
practicar el ‘botellón’ a la via pública està multat 
amb 150 €. I per donar-ho a conèixer, les regidories 
de Medi Ambient i de Mobilitat han endegat una 
campanya per sensibilitzar contra aquestes pràc-
tiques amb cartells que ja es poden veure a alguns 
parcs i zones verdes del municipi.

La campanya es va iniciar al parc de Gassó Vargas, 
una extensa zona verda del municipi on les protestes 
veïnals pels sorolls i la brutícia que provoquen grups 
de joves que s’hi troben a les nits durant la major 
part de l’any són constants. El regidor de Mobilitat, 
Fran Sánchez, ha explicat que al llarg del parc s’han 
col·locat cartells de fusta clavats al terra que assenya-
len clarament el tipus de sanció que es pot aplicar si 
s’és incívic. Sánchez ha afegit que aquesta campanya 
es complementa amb el treball d’una mediadora que 
recull les preocupacions dels residents a la zona amb 
els joves. El regidor ha lamentat, però, que el fet 
que aquests cartells estiguin tan a l’abast ha fet que 
alguns hagin aparegut arrencats o malmesos. Per 
aquest motiu, des de l’Ajuntament s’està pensant en 
elevar-los, com els senyals de trànsit.
En qualsevol cas, la campanya s’està estenent ara a 
la resta de parcs del municipi. Un fet que coincidirà 
amb la represa de la campanya per a la recollida de 
les deposicions dels animals que es va iniciar l’abril 
de l’any passat. El regidor de Medi Ambient, Ramiro 
Moldes, ha valorat molt positivament l’efectivitat de 
la campanya, tot i que també ha reconegut que cal 
incidir constantment perquè aquesta efectivitat es 
mantigui i, a més, recordar el cost de la sanció en cas 
de no recollir les deposicions dels animals. Moldes 
ha apuntat que aviat es tornaran a realitzar més acci-
ons coordinades amb la comissió de seguiment de la 
campanya i també amb la Taula Animalista consti-
tuïda al desembre.


Campanya per incentivar el civisme als parcs


A Ripollet, ‘Volem acollir’
Un grup de ripolletencs es va donar cita a l’estació de Renfe per 
participar activament en la manifestació en suport als refugiats sirians 
que va tenir lloc a Barcelona el 18 de febrer sota el lema ‘Volem 
acollir’ i que va ser convocada per la plataforma Casa nostra, Casa 
vostra. A la manifestació van participar unes 160.000 persones, segons 
l’Ajuntament de Barcelona. La delegació local de la Plataforma per les 
Persones Refugiades de Ripollet, una de les entitats participants en la 
convocatòria, està recollint signatures per donar suport a l’acolliment 
de refugiats i també preveu realitzar altres activitats de suport, com una 
pedalada popular o la projecció d’un documental.
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Foto cedida per la Plataforma per les Persones Refugiades de Ripollet
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Opinió
Ripollet vol acollir
La societat civil catalana ho ha deixat clar: 
volem acollir! Ripollet també. Des del primer 
moment en què va esclatar la crisi dels refu-
giats sirians, la societat civil ripolletenca va 
respondre-hi de manera massiva: moltes en-
titats i persones es van abocar a recollir ma-
terial pels refugiats. La quantitat que se’n va 
recollir va ser considerable i va ser una mos-
tra més de la solidaritat de les classes populars 
vers les persones que pateixen. Com moltes 
altres vegades.
Ripollet sempre ha estat un poble d’acollida. 
Ho ha estat en diferents moments de la histò-
ria recent del segle XX. El resultat no es pot 
pas dir que hagi estat dolent. Els ripolletencs 
formem avui una societat força cohesionada, 
on els de tota la vida, els de fa un temps i els 
nouvinguts convivim de manera exemplar.
A Ripollet volem acollir... però no ens dei-
xen. L’Estat Espanyol és a la cua europea en 
el nombre de refugiats acollits, malgrat els 
compromisos adquirits; el Govern Català diu 
que sí, però tampoc llueix per la seva celeri-
tat a l’hora de posar-s’hi. Mentrestant, milers 
de persones que fugen de la guerra i de la 
fam resten atrapades en camps de refugiats, 
i moltes altres continuen fugint. Milers de 
persones que fugen de confl ictes i misèries 
que han creat els governs del nord i que ar-
risquen la vida per intentar arribar al “paradís 
europeu”. Milers de persones que es troben 
amb tanques, fi lferros i impediments buro-
cràtics. Trobem la paradoxa que els governs 
europeus s’escandalitzen del veto del presi-
dent Trump a l’entrada d’estrangers i de la 
seva voluntat d’aixecar murs a les fronteres, 
mentre que aquí, a Europa, estan fent exac-
tament el mateix.
Cal que els governs espanyol i català s’hi po-
sin per redreçar la injustícia i la manca d’hu-
manitat que pateixen les persones refugiades 
atrapades a les fronteres europees. A Ripollet 
els acollirem entre tots i totes.

Posició del PSC a la modificació 
del PGM que proposa el govern 
municipal per reubicar la 
benzinera de Can Mas
Al Ple del mes de febrer hem tornat a viure una 
situació lamentable fruit de la incapacitat del 
govern municipal de dialogar i pactar amb les 
forces polítiques municipals, que ha provocat 
que la seva proposta de modifi cació del PGM 
per a reubicar la futura benzinera de Can Mas 
no sortís aprovada al no comptar amb els 11 
vots que corresponen a la majoria absoluta ne-
cessària.
Concretament, el nostre Grup es va abstenir, 
amb una actitud de generositat i responsabi-
litat, ja que per part del govern municipal, ni 
tan sols se’ns ha trucat o convocat a una reunió 
per a poder aclarir els dubtes que tenim sobre la 
proposta presentada:
• Al lloc on estava previst ubicar la benzine-
ra, el govern proposa construir un renta cot-
xes. S’ha fet un estudi d’impacte per què pot 
suposar aquesta instal·lació al costat de l’escola 
El Martinet?
• Com queda el projecte de camí escolar segur?
• Alguns pares i mares, quan porten o recullen 
els seus fi lls, deixen el cotxe al solar on ara es 
vol instal·lar la benzinera. Si ho impedim, no 
provocarem un col·lapse a les entrades i sorti-
des de l’escola?
• A l’expedient no hi ha cap document amb el 
vistiplau de la conselleria d’Interior a instal·lar 
la benzinera al costat de la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra.
La reacció de l’alcalde va ser la de renyar a 
tots els grups de l’oposició, traslladant-nos la 
responsabilitat de què no es pugui canviar la 
ubicació de la benzinera. El nostre grup li va 
contestar que aquests temes importants hauri-
en d’arribar pactats als Plens, i ens va respondre 
que ho havien pactat amb el grup de ciutadans, 
però que van canviar el sentit del vot a darrera 
hora.
Creiem que alguna cosa no funciona al go-
vern, quant cap grup de l’oposició dóna suport 
a la seva proposta. Això els hauria de fer refl e-
xionar. Nosaltres els hi recomanem que, en lloc 
de repartir culpes als altres, deixin les actituds 
prepotents i dialoguin per pactar els temes im-
portants.

Contra la ubicación de la pista
de “skate” 
Al gobierno municipal de Decidim no le ha 
quedado más remedio que dar marcha atrás 
y retirar la ubicación de la pretendida pista 
de “skate” en Can Vargas. Desde Cs que-
deremos dejar muy claro que no se trata de 
criminalizar la honorable actividad lúdica de 
quienes practican dicho deporte y de hecho, 
existen numerosas zonas dentro de nuestro 
término municipal en la que se podría lle-
var a cabo dicha práctica sin causar molestia 
alguna a los vecinos o sin mermar el espacio 
de otros colectivos juveniles que también 
utilizan el parque de Can Vargas (niños que 
juegan a fútbol, básquet o utilizan el espa-
cio que se encuentra al lado de las mesitas 
en celebraciones de cumpleaños). Resulta 
sorprendente que para poder iniciar cual-
quier tipo de actividad comercial en un local 
de nuestra población, se abre un período de 
alegaciones para que los vecinos afectados y, 
sin perjuicio de la resolución administrati-
va que se adopte, puedan manifestar lo que 
a su derecho convenga sobre lo que allí se 
va a llevar a cabo y nuestro Ayuntamiento 
instala una pista de “skate” de forma unilate-
ral y sin informar ni consultar a los vecinos 
afectados sobre las consideraciones que pu-
edan manifestar. Afortunadamente entende-
mos que ha imperado el sentido común  y 
el gobierno municipal ha dado un paso atrás 
procediendo a retirar todos los artilugios que 
ya se habían instalado con el consiguiente 
coste económico a cargo del erario público. 
¿Qué esperamos que se produzca ahora? Si 
las cosas evolucionan como debería ser nor-
mal, debería abrirse un estudio para buscar la 
mejor ubicación a una pista de “skate” que 
satisfaga al colectivo que la reclama y que no 
produzca molestia alguna al resto de la po-
blación. Una vez más, el gobierno de nuestro 
Ayuntamiento debe recordar que las formas 
en política son tan importantes como el fon-
do de lo que se reclama, de lo contrario solo 
conseguimos generar confl ictos innecesarios 
y criminalizar actividades que merecen, no 
lo dudamos, de fomento y protección. Por 
una convivencia de todos y para todos, di-
aloguemos.
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5.100.000 € de los vecinos 
de Ripollet para especulación 
bancaria
Todo el mundo puede verlo en los acuerdos 
de pleno de este mes de febrero.
Modifi cación de créditos 1/2017: La primera 
decisión de este año sobre más de cinco mi-
llones de dinero público municipal es dejarlo 
en el banco para “rentabilizar los excedentes 
de tesorería”.
Con este objetivo, el Ayuntamiento no está 
buscando qué inversión o qué mejoras reali-
zar con una suma tan importante del dinero 
de todos. Está trabajando ahora mismo para 
encontrar el banco con el que obtener los 
mejores intereses.
Desde el PP consideramos esto un grave 
perjuicio a todos los vecinos. C’s i la CUP 
mantienen reiteradamente no dar un respiro 
a las economías familiares manteniendo año 
tras año elevado el IBI y las tasas municipales. 
Al mismo tiempo, ese esfuerzo no se destina 
a adquisiciones o nuevos espacios que bene-
fi cien a todos.
Intereses bancarios son la “renta social” que 
el gobierno municipal de Ciudadanos y la 
CUP quiere  a costa de los bolsillos de los 
vecinos.  Un “depósito a plazo” no trae nin-
guna de las mejoras que tanto necesitamos 
en Ripollet.
Esto supone un grave perjuicio a los veci-
nos que vemos cómo no ayudan nunca a la 
economía familiar mientras el Ayuntamiento 
tiene más de cinco millones de todos en  “ex-
cedente de tesorería”.
Esta es una grave incoherencia seguida de 
muchos ceros pagados doblemente por todos 
al no ver rebajas en impuestos municipales y 
al mismo tiempo, tampoco verlos utilizados 
en benefi cio de todos.

Tornem la dignitat al Nucli Antic
El nostre grup d’ERC-JpR-AM ha defensat la 
millora del Nucli Antic de Ripollet des de les 
últimes eleccions municipals. És una qüestió 
difícil de portar a terme per la complexitat 
que comporta. Tot i així, nosaltres hem situ-
at dos grans temes fonamentals que podríem 
considerar-se per avançar en aquesta línia 
d’aconseguir una major qualitat del barri. En 
primer lloc, el tema de mobilitat. Un espai tan 
emblemàtic com és el nostre centre antic ha 
de disposar de les garanties d’accessibilitat que 
permetin que sigui un espai de passeig i que 
esdevingui un lloc perfecte pel petit i mitjà 
comerç local. És per això que vam demanar al 
Pla de Mobilitat que es fes un estudi de mobi-
litat específi c per aquesta zona de Ripollet. Cal 
tenir les garanties que la via pública estigui en 
condicions per poder transformar el barri en 
les línies que ens proposem com a ciutat. En 
segon lloc, el comerç és la segona cosa im-
portant a tenir en compte. Creiem oportú 
recuperar els carrers que havien estat eixos 
comercials importants per tal que el barri es-
devingui un referent a la ciutat. És per això 
que treballem perquè hi hagi una promoció 
del comerç local a Ripollet amb un pla que es 
marqui els objectius i aspectes a treballar per 
tal de crear eixos comercials potents i diver-
sos. Tanmateix, nosaltres hem destacat aquests 
dos temes, però en realitat l’objectiu fi nal és la 
dignifi cació del Nucli Antic, la qual cosa ens 
indica que el procés de transformació del barri 
ha de passar per una transformació transversal, 
és a dir, que puguem tractar-lo des de l’àmbit 
cultural fi ns a l’àmbit urbanístic passant per 
molts altres. Creiem que amb les eines i recur-
sos actuals no podem abraçar tot de cop, és un 
procés lent, però que necessita molta volun-
tat d’acció. Malgrat tot, tenim l’oportunitat 
de desencallar els temes que nosaltres propo-
sem, el comerç i la mobilitat. Nosaltres estem 
convençuts que amb voluntat i amb ganes de 
treballar es podrà aconseguir un Nucli Antic 
en condicions, que sigui tot un referent i que 
alhora sigui un espai d’atracció turística, co-
mercial, cultural i d’oci. SOM-HI!

Perquè volem votar
En el passat Ple del mes de febrer el nostre 
Grup Municipal, juntament amb ERC i De-
cidim Ripollet i amb el suport de Solidaritat 
Catalana per la Independència, Ripollet per 
la Independència i l’Assemblea Nacional de 
Catalunya, vàrem presentar una Moció de 
suport al Referèndum i al Procés constituent 
que va sortir aprovada per una ampla ma-
joria. Aquesta era una MOCIÓ presentada 
totalment en positiu, amb la petició clara i 
senzilla de votar per saber l’opinió del poble 
amb l’únic objectiu de saber que en pensa la 
ciutadania de Catalunya. NO deixa de ser 
curiós i en gran part lamentable que a casa 
nostra en comptes de poder-nos dedicar a fer 
una campanya exclusiva en la qual tothom 
pugui donar explicacions dels avantatges i 
desavantatges d’una posició i de l’altra, ha-
guem de demanar que el poble pugui votar. 
Són molts els estudis i les enquestes que de-
mostren que majoritàriament la població ca-
talana vol votar, vol saber, amb la resposta de 
les urnes, que és el que en pensa la majoria de 
la ciutadania. Per tant és evident que el que 
demanem és de rebut i de reconeixement de 
la nostra realitat i la nostra sobirania. No po-
dem acceptar que se’ns vulgui fi car por i no 
tenir cap argument més potent que amagar-
se al darrere del President de l’Estat espanyol 
i només dir que NO, que la legalitat vigent 
NO permet preguntar a la ciutadania. Quina 
és la llei que prohibeix escoltar l’opinió del 
poble? Demanem un referèndum per la IN-
DEPENDÈNCIA perquè estem convençuts 
de les millores que suposaria per tota la ciu-
tadania que viu a Catalunya el fet d’assolir-la, 
pels que som independentistes i pels que no 
ho són. Per acabar, volem tornar a manifestar 
i deixar clar una vegada més que el movi-
ment de defensa del referèndum és pacífi c i 
per a res exclusiu, tot el contrari. Respectem 
i demanem que també puguin defensar el 
seu posicionament tots aquells catalans que 
tenen un model d’organització territorial 
que depengui de l’Estat Espanyol. Però per 
sobretot defensem que es pugui votar i es 
pugui deixar palès el que vol la majoria de la 
ciutadania del nostre país per poder decidir 
un model o un altre.
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PUNTS
DE VISTA

Gestió sostenible 
del consum 
d’energia 
Com a societat tenim dos grans reptes globals amb els quals 
enfrontar-nos. La devastació del planeta del qual consumim 
una enorme quantitat d’energia per mantenir una estructura 
que ho malbarata gairebé tot i la falta de recursos bàsics per 
milions de persones que ens aboquen a un desastre social i eco-
nòmic.
Aquests reptes globals en l’àmbit energètic requereixen soluci-
ons globals que han de passar indefectiblement per aplicar nous 
models energètics basats en l’efi ciència energètica, la utilització 
prioritària de les fonts d’energia renovables, l’electrifi cació del 
transport i sobretot l’ús i no l’abús de l’energia que ens ha de 
portar a un decreixement del consum. Ens ho hem d’escriure 
amb foc, l’energia s’utilitza o es malbarata i per aplicar-ho hem 
de fomentar la cultura energètica en el nostre dia a dia. Evi-
dentment, tots aquests nous models energètics han de garantir 
que els subministraments bàsics arribin a totes les llars, especi-
alment les més vulnerables.
I què ens passa en l’àmbit local? L’Aliança contra la Pobresa 
Energètica fa tres anys que denuncia que no s’estan garantint 
els subministraments bàsics per totes les famílies vulnerables 
independentment de la seva situació habitacional. I no s’estan 
garantint perquè tenim un model de gestió dels serveis bàsics 
en mans d’empreses privades en posició d’oligopoli que bus-
quen únicament maximitzar els seus benefi cis trepitjant el nos-
tre dret bàsic a un habitatge digne.
És evident que hem de fer totes una gestió sostenible del con-
sum d’energia, però el primer pas ha de ser garantir que totes 
tinguem accés als subministraments bàsics. Per tant, garantim 
l’accés amb comptadors a totes les llars aplicant tarifes socials en 
funció dels ingressos i després, treballem totes per minimitzar-
ne el consum. 

Xavier Pallarés 
Membre de l’Aliança contra la Pobresa Energètica

Estaviem energia 
Sovint ens arriba el missatge que hem d’estalviar energia. Però 
en realitat, sabem com i fi ns a quin punt ho podem aconseguir, i 
sobretot que ens comporta?. En l’estalvi energètic no només obte-
nim una disminució en el cost de la nostra factura, sinó que també 
hi ha un benefi ci en l’àmbit col·lectiu en el fet de disminuir la 
demanda global de producció i distribució d’energia, que sempre 
té un cost mediambiental, encara que sigui de fonts renovables, 
encara que en menys mesura.
Per tant, el primer i més important és disminuir la nostra deman-
da, i segon aconseguir que aquesta energia que necessitem, l’ob-
tinguem a través dels equips més efi cients possible, és a dir, que 
ens doni igual o majors resultats amb igual o menys energia con-
sumida. En il·luminació, una bombeta de baix consum o led ens 
pot donar més llum que una d’incandescència amb menys despesa 
elèctrica. Dels electrodomèstics, sabrem el seu nivell d’efi ciència a 
partir de la lletra que tinguin en la seva etiqueta energètica.
El fet d’aconseguir disminuir la nostra demanda energètica de-
pendrà bàsicament de dos aspectes. El primer d’ells és tenir ben 
condicionada la nostra llar en l’àmbit de la seva pell, un bon aïlla-
ment, una fusteria i vidres adequats, farà que la nostra casa tingui 
poques pèrdues de calor a l’hivern i pocs guanys d’escalfor a l’estiu. 
Per tant, el resultat serà un estalvi en la calefacció i refrigeració. 
I el segon, és en funció dels nostres hàbits quan fem un ús racio-
nal de la il·luminació, dels electrodomèstics i de la climatització. 
Estalviem energia, si apaguem els aparells desconnectant-los i no 
deixant-los en stand-by, si apaguem el wifi  quan no el necessi-
tem, si emprem programes de la rentadora curts i d’aigua freda, si 
tenim el frigorífi c i el congelador a la temperatura òptima (4ºC i 
-18ºC), així com la temperatura del termòstat, tant de calefacció 
com aire condicionat (26ºC a l’estiu i 21ºC a l’hivern) ... i moltes 
altres més mesures que podem aplicar.
I ja fi nalment, havent reduït el consum, el pas següent és pagar el 
menys possible per aquesta energia que hem consumit i això serà 
revisant el nostre contracte amb la companyia. Depenent de la 
potència i la tarifa contractada que tinguem, podem estar pagant 
més consumint el mateix.

Núria Cuello
Arquitecta
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PARLEM
AMB...

La Taula Animalista comença a donar 
els seus fruits. El primer, la posada 
en marxa la campanya de la Regido-
ria de Protecció Animal per difondre 
els beneficis de les colònies de gats 
controlades. A Ripollet n’hi ha 11, que 
suposen una població d’uns 120 gats, 
tots sans, esterilitzats i ben alimen-
tats, gràcies a la tasca desinteressada 
de les “alimentadores” de l’entitat 
Animales Ripollet.

Quins són els beneficis de les colònies 
controlades?
Un benefi ci ecològic. Si no estiguessin 
els gats proliferarien les rates i altres. 
No controlar les colònies crea una sèrie 
de molèsties que genera problemes 
de convivència. Sempre que estiguin 
controlades i ben alimentades, això no 
passa.
Si s’alimenten amb envasos no adequats 
això provoca brutícia, residus... i sí que 
és veritat que crea confl icte. Per això 
s’acreditarà a les alimentadores i se’ls hi 
farà una formació.

Quina és la seva tasca?
Les alimentadores fan una tasca incre-
ïble. Són persones que fan una tasca 
totalment altruista, sense cap tipus 
d’ajuda, que ho cobreixen tot, tant el 
pinso com les llaunetes. Nosaltres, com 
a entitat, procurem contribuir amb re-
collida de menjar, però necessiten molta 
ajuda.

Mónica Giménez, 
secretària 
d’Animales Ripollet

Amb quins problemes es troben les 
alimentadores?
Per desconeixement o perquè no els 
agraden els animals, hi ha persones 
que els volen fora d’allà i això provoca 
alguna confrontació. Nosaltres lluita-
rem sempre perquè la gent conegui els 
benefi cis de les colònies controlades i 
per donar suport a les alimentadores.

Els alimenten i també els cuiden, fins i 
tot d’intent d’enverinament...
Ens hem trobat episodis de persones que 
no volen els animals i opten per la via 
d’intentar eliminar-los. La gent ha de 
saber que això està penat i que està pro-
hibit posar substàncies tòxiques a la via 
pública. Això té una sèrie de sancions.

Hi ha sancions de fins a 20.000 €. Però 
s’apliquen?
Per desgràcia és difícil, però no deixa-
rem de lluitar perquè sigui una realitat 
i que no hi hagi maltractament animal. 
Els animals avui dia ja tenen els seus 
drets, però encara costa que les admi-
nistracions multin.

Quin paper té la Policia Local?
La Policia Local forma part de la Taula 
Animalista. Estan al cas de tot. Estem en 
contacte amb ells i amb el regidor Fran 
Sánchez i estem molt contents pels pro-
gressos que s’han fet. Per exemple, ara 
l’Ajuntament ajuda amb l’esterilització 
dels animals amb una partida específi ca.



Enverinar els 
animals està penat i 
també està prohibit 
posar substàncies 
tòxiques a la via 
pública


La despesa més gran és l’alimentació.
Sí. Organitzem recollides de pinso i 
llaunetes. A les alimentadores les ajuda 
moltíssim. També n’hem fet per a pro-
tectores i refugis.

Quina és la tasca d’Animales Ripollet?
Bàsicament estem enfocades a donar 
gats en adopció. Tenim diverses cases 
d’acollida i busquem famílies via Fa-
cebook. Entreguem els gats amb xip i 
castrats i la persona que els adopta es fa 
càrrec d’aquestes despeses, però al 50% 
del seu cost. 

Com es pot col·laborar amb vosaltres?
Contactant via Facebook o al correu 
info@animalesripollet.org. No exigim 
res. Qualsevol cosa que es pugui fer, per 
petita que sigui, serà benvinguda.
 
Reme Herrera / Toni MIralles
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PUNT
I APART

Descobrir la riquesa ambiental, la flora 
autòctona i la fauna que habita el pul-
mó verd del parc dels Pinetons, amb 
més de 20 hectàrees de superfície, és 
el primer pas que faran una desena 
d’alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Aula 
Oberta de l’institut Lluís Companys 
dins el projecte ‘Vine a conèixer el parc 
dels Pinetons’. El segon pas, dissenyar 
un itinerari guiat per aquest espai, que 
ells mateixos portaran a terme amb 
alumnes de primària.

Aquest és un projecte promogut per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
la col·laboració de les regidories d’Edu-
cació i de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Ripollet i l’Associació Ripollet 
Natura i amb la implicació d’alumnes i 
mestres de l’institut Lluís Companys.
‘Vine a conèixer el parc dels Pinetons’ és 
un projecte transversal, basat en la me-
todologia d’aprenentatge-servei (ApS), 
a través del coneixement i la difusió del 
valor del parc dels Pinetons. Així, els 
joves de l’Aula Oberta del Lluís Com-
panys aprendran continguts, competèn-
cies, habilitats i valors, a través de l’estu-
di i coneixement del parc dels Pinetons, 
amb l’objectiu de dissenyar un itinerari 
guiat pel parc, que ells mateixos porta-
ran a terme amb alumnes de primària. 
Amb l’ajuda de l’Associació Ripollet Na-
tura, que gestiona la Casa Natura, els jo-
ves coneixeran la història i biodiversitat 
del parc, aprendran a fer caixes niu i a 
comunicar tot allò que han après.
Des de l’AMB, Jordi Bordanove, va ani-
mar els alumnes a passar-ho bé i a gaudir 
del tresor que suposa el parc dels Pine-
tons, un dels referents entre els 47 parcs 
metropolitans. L’AMB ja ha fet algunes 
proves pilot d’aquest projecte, com és el 
cas del parc de les Planes, d’Hospitalet, 
amb un resultat molt satisfactori.

Alumnes del Lluís 
Companys acostaran 
als més petits la riquesa 
del parc dels Pinetons

Aquest projecte ha estat considerat pel 
regidor d’Educació com “un regal” fet 
per l’AMB. Un projecte que va en la lí-
nia de treball que l’Ajuntament promou 
a través de la Xarxa d’escoles per la soste-
nibilitat de Ripollet i també dels Tallers 
d’Aprenentatge Professional, els TAP, 
amb aquesta metodologia d’aprenentat-
ge-servei. A més, tant l’Ajuntament com 
el mateix institut han apuntat la necessi-
tat de seguir treballant en la línia de re-
connectar la secundària amb la primària.

Aprendre amb l’experiència
Jordi Viu, director de l’institut Lluís 
Companys, ha valorat molt positivament 
l’oportunitat que suposa per als alumnes 
treballar fora de l’aula i poder fer un tre-
ball integral en un projecte participatiu 
com aquest, que reverteixi en la societat.
En aquest sentit, Maica Estruch, tuto-
ra de l’Aula Oberta explica: “No hi ha 
millor manera d’aprendre que amb la 
pròpia experiència i si han d’assolir una 
competència bàsica com és l’observació, 
què millor que observar la natura per a 
després aplicar-la a la resta dels seus àm-
bits d’aprenentatge i a més posar al servei 
de la comunitat tot el que han après”.

Observació, caixes niu i hotel 
d’insectes
L’Associació Ripollet Natura, que porta 
des de l’any 1994 treballant temes d’edu-
cació ambiental al municipi, s’ha mos-
trat molt satisfeta per poder acompanyar 
aquests 10 joves. El 22 de febrer van fer 
un itinerari descoberta del parc, per parlar 
del cicle urbà de l’aigua i del cicle natural, 
de l’entorn, de la biodiversitat i de la his-
tòria i els orígens del parc dels Pinetons. 
El 23 de març hi ha prevista una sego-
na sortida, un testing de biodiversitat. Es 
tracta d’un passeig d’observació de totes 
les espècies animals, des del Mas Duran 
fi ns al parc. Tota la informació recollida 
es traslladarà al web www.ocellsdelsjar-
dins.cat, posant-la a disposició de tot-
hom. Núria Soto, de l’Associació Ripollet 
Natura, assegura que els alumnes “segur 
que se sorprendran molt, per la biodiver-
sitat que hi trobaran”.
A més de les sortides, faran altres tallers 
oferts per l’AMB, amb l’entitat Galantus, 
consistents en la construcció de caixes niu 
i d’un hotel d’insectes, que s’instal·laran al 
parc. Així, “se’ls dotarà de recursos per a 
fer el disseny, la creació i la realització del 
seu propi itinerari”, explica Soto.

Bona part dels joves van ser presents a l’acte de presentació del projecte, el passat 7 de febrer
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MÉS
CIUTAT


Comença la preinscripció escolar
Amb el mes de març s’inicia tot el procés de preinscripció escolar per al 
curs 2017-18. Així doncs, aquest mes comencen les jornades de portes 
obertes als centres d’educació primària i secundària de Ripollet, com a 
pas previ de les preinscripcions. El període de presentació de sol·licituds 
de preinscripció per al segon cicle d’educació infantil (P3), educació 
primària, centres integrats i educació secundària obligatòria tindrà 
lloc del 23 de març al 4 d’abril. Aquest mes també s’ha de presentar la 
documentació per a les beques escolars. El termini és del 27 de març al 
28 d’abril i s’ha de portar a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà. Les sol·licituds 
es poden trobar als centres, a Serveis Socials, a l’OAC i a ripollet.cat. Per 
últim, les escoles bressol municipals La Rodeta i La Verema celebraran les 
seves portes obertes a fi nal del mes d’abril.


Aprovació del Pla Educatiu Local
El Consell Escolar Municipal té previst 
aquest dijous, 2 de març, debatre l’apro-
vació del Pla Educatiu Local. El nou 
document vol incidir en alguns aspectes 
del model educatiu dels propers anys. 
Així doncs, es vol incrementar la inter-
connexió entre les AMPA de Ripollet, 
obrir més espais educatius a la resta de 
la ciutadania i fomentar la participació 
de tota la comunitat educativa, així com 
millorar la comunicació amb la resta de 
la població. En altres aspectes més con-
crets, el PEL també preveu incrementar 
els camins escolars segurs i replantejar 
els models d’escoles bressol i dels casals 
d’estiu. Si el Consell Escolar Municipal 
aprova el Pla Educatiu Local, aquest es 
debatrà en el proper Ple municipal. 


Infants que fomenten la pau
L’artista alemanya Rose Marie Gnausch, 
fundadora del moviment Elephants 
for Peace, ha visitat recentment l’es-
cola Gassó i Vidal, per explicar el seu 
projecte i agrair als alumnes el treball 
cooperatiu fet en el marc del projecte. 
Els alumnes han fet un treball d’anàlisi, 
cooperació, refl exió i recerca, usant la 
creativitat i el joc com a eines per al 
desenvolupament d’una cultura per a la 
pau. Finalment, cada classe ha creat un 
elefant, com a símbol universal de pau. 
Elephants for Peace és un projecte que 
usa l’art i la creativitat com a eines prin-
cipals per a la resolució de confl ictes. 


10è aniversari d’Els Pinetons
L’escola Els Pinetons celebra aquest 
dissabte 4 de març el seu 10è aniversari 
amb una festa oberta a tota la ciuta-
dania. Serà al parc dels Pinetons i des 
de les 10 fi ns a les 14 hores hi haurà 
activitats. Els Rhythm’n’moyo oferiran 
una batucada, es presentarà la nova 
geganta de l’escola, hi haurà castellers, 
sardanes, un aperitiu i fi nal de festa amb 
els Diables. A la festa, hi col·laboren 
entitats com els Gegants de Ripollet, 
els Castellers de Montcada i Diables de 
Ripollet. 

EN
UN COP 
D’ULL

Jornades de portes obertes
CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
- Escola Escursell: dilluns 6, a les 9.15 i 17 h
- Escola El Martinet: dimecres 8, a les 16.30 h
- Escola Els Pinetons: divendres 10, a les 17.30 h
- Escola A. Clavé: dilluns 13, a les 9.15 i 15.15 h
- Escola E. Tatché: dimarts 14, a les 9.30 i 17 h
- Escola Gassó: dimecres 15, a les 17 h, i divendres 17, a les 9.30 h
- Escola Tiana: dimecres 15, a les 9.15 h, i dijous 16, a les 15.15 h
- Escola Ginesta, dijous 16, a les 9.15 i 15.15 h

CENTRES CONCERTATS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
- Fedac: dissabte 4, de 10 a 13 h
- Sant Gabriel: dijous 9, a les 9.30, 15.30, 18 i 19 h
- San Juan de la Cruz: dissabte 18, a les 11.30 h

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
- Institut Can Mas: dimecres 1, a les 17.30 h
- Institut Lluís Companys: dimecres 8, a les 17.30 h
- Institut Palau Ausit: dijous 9, a les 17.30 h
- Fedac: dissabte 4, de 10 a 13 h
- Sant Gabriel: dijous 9, a les 9.30, 15.30, 18 i 19 h

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS (AL MES D’ABRIL)
- La Rodeta del Molí: dilluns 24 d’abril, a les 18 h
- La Verema: dimarts 25 d’abril, a les 18 h
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Nou número de 973
Ja és al carrer la segona revista del Grup d’Estudis Ripolletencs 
(GER). L’edició compta amb 5 articles, realitzats per joves his-
toriadors i universitaris locals. Aborda qüestions relacionades 
amb els orígens de Ripollet, el cementiri, la immigració i la 
tradició dels Tres Tombs. A més, tracta la presència dels ibers 
al Vallès i compta amb el segon capítol d’una novel·la històri-
ca. La revista es pot trobar al CIP Molí d’en Rata i té un cost 
de 3  el número 1 i 5  conjuntament amb el número pilot.


Bona participació a la 
Jornada sobre la Festa 
Major 
Unes 50 persones vinculades a entitats van assistir a la Jornada 
Participativa de la Festa Major 2017 que va tenir lloc el 4 de 
febrer al Centre Cultural. La sessió va constar d’un treball en 
grups per tal de recollir el màxim d’opinions i suggeriments 
sobre la Festa Major. Al fi nal del matí, es van presentar unes 
conclusions que seran estudiades i avaluades per la Comissió 
de la Festa Major per tal d’integrar-les a l’edició d’aquest any 
de la Festa Major. L’obertura de la Festa a tots els barris i la 
millora de l’accés amb una zona d’aparcament més àmplia són 
algunes de les novetats que els participants van demanar. Per 
altra banda, es va valorar molt positivament el nou escenari 
al parc del Riu Ripoll o els espectacles de carrer, com ara el 
Correaigües, activitats que es volen mantenir en l’edició d’en-
guany de la Festa Major.


Els CAP ofereixen 
la planificació 
de les decisions 
anticipades 
L’Institut Català de la Salut, a través dels 
centres d’atenció primària, ofereix la 
possibilitat d’exercir el dret a planifi car 
de manera anticipada les decisions relati-
ves al procés d’atenció sanitària. Aquesta 
permet a una persona major d’edat, amb 
plena competència, donar les instrucci-
ons de les decisions clíniques que caldrà 
tenir en compte davant el seu procés de 
malaltia i també modifi car-les segons la 
seva evolució. Es tracta d’un procés de 
presa de decisions davant situacions de 
complexitat clínica o malaltia greu que 
es preveu probable a més o menys curt 
termini, o bé en situació de fi nal de vida, 
especialment en aquelles circumstàncies 
en què la persona interessada no estigui 
en condicions de poder decidir.


Preparant Sant Jordi 
L’Ajuntament i la CRAC han començat a preparar el Sant 
Jordi, que tindrà un lluïment especial, per la coincidència de 
la programació institucional de la Diada del 23 d’abril i del 
Sant Jordi a la rambla, de la CRAC. Precisament, el termini 
per sol·licitar participar a la Fira d’Entitats de la 30a edició del 
Sant Jordi a la rambla fi nalitza el pròxim 12 d’abril. Les entitats 
disposaran d’un espai de 3x3 metres. S’ubicaran al llarg de la 
rambla, entre els carrers del Sol i de la Lluna. També hi haurà 
un escenari, instal·lat a la plaça de Pere Quart. Al matí hi haurà 
una marató d’actuacions, limitada a 15 minuts per entitat.
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6 de març, data límit 
per presentar propostes 
d’actes a l’Any Clavé
L’Any Clavé ja ha començat a caminar. De moment, tímida-
ment. I per animar les entitatds, l’Ajuntament va organitzar 
el 13 de febrer una trobada al Centre Cultural per explicar 
com ho poden fer. L’acte va ser presentat per l’historiador 
local Ramon Martos i va comptar amb la presència del també 
historiador i musicòleg Jaume Ayats, director del Museu de la 
Música de Barcelona. A més, el 17 de febrer i també al Centre 
Cultural hi va haver una xerrada i posterior debat amb Anna 
Costal, musicòloga i experta en la història de la música catala-
na (vegeu article en aquesta mateixa plana).
Les entitats interessades a prendre part en l’Any Clavé han 
de presentar abans del 6 de març una instància al registre del 
Patronat de Cultura. Un cop presentades totes les propostes, 
el grup promotor de l’Any Clavé es reunirà per treballar-les 
i confeccionar el programa fi nal d’activitats per presentar-lo 
públicament.
Una de les entitats que més està participant en l’Any Clavé, és 
la Societat Coral “El Vallès”, entitat que aquest 2017 celebra 
els seus 140 anys de vida. Lligant l’aniversari amb l’esperit cla-
verià, Ripollet acollirà el 4 de març l’assemblea general de la 
Federació de Cors de Clavé, una entitat que aplega 160 socie-
tats corals. L’assemblea, que tindrà lloc al Centre Parroquial a 
partir de les deu del matí, és l’òrgan suprem de la Federació.
Per altra banda, l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell va organitzar el 10 de febrer una sessió especial 
de les Nits de Música dedicades al cant coral a Catalunya. 
L’acte, que va tenir lloc a la seu de la Societat Coral “El 
Vallès”, va comptar amb la col·laboració de l’historiador local 
Ramon Martos i de Carme Nebrera, membre de la comissió 
organitzadora de l’aniversari de la Societat Coral.

TONI

Anna Costal i Fornells
Musicòloga i professora de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya. 
—
Josep Anselm Clavé va ser, per sobre de tot i en el sentit 
més complet del terme, un home polític. El seu llegat musi-
cal i poètic, i l’impuls que va suposar per a l’associacionisme, 
demostren una ferma voluntat de transformar la societat del 
seu temps. Però, sabem quins mèrits va fer aquest personatge 
per mantenir en els replecs de la nostra història un record 
encara tan viu ben entrat el segle XXI?
Clavé va crear desenes de societats corals arreu de Catalu-
nya a la dècada de 1860 i va fomentar entre els coristes la 
consciència i l’orgull de pertinença a la classe treballadora. El 
seu objectiu, però, no va acabar aquí. El fet de cantar va ser 
una eina, un mitjà, per assolir una fi ta superior: el treball 
conjunt de tota la societat per al bé comú. En el context 
d’una Europa contemporània que deixava enrere l’Antic 
Règim, a mitjan segle XIX s’encetava una era amb nous 
reptes: la industrialització, els moviments migratoris del 
camp a la ciutat, els inicis del capitalisme i un desplegament 
d’ideologies més plural (ja fos en el marc d’una república 
o d’una monarquia constituent). En aquest context, Clavé 
va abraçar les idees del republicanisme federal, molt infl uït 
pel socialisme utòpic francès. Com podem relacionar, doncs, 
el fet de cantar amb aquesta voluntat de canvis econòmics, 
polítics i socials?
La xarxa de la Federació de Cors va aconseguir estendre a 
la cultura republicana i laica mentre aquesta opció política 
no es va correspondre a les urnes. A diferència dels preceptes 
de l’Església en qüestió d’educació (sempre moralitzant i 
segons el dogma de la fe) i de caritat (amb una jerarquia de 
dalt a baix reforçant encara més la idea de pobresa), Clavé 
assolir tres fi tes inèdites i revolucionàries: promoure l’edu-
cació per a adults entre les classes treballadores; potenciar 
la creació de fons econòmics per a l’ajuda mútua i subsidis 
per malaltia o viudetat; i organitzar actes multitudinaris 
amb fi nalitats benèfi ques –com per exemple un concert pels 
damnifi cats en el gran terratrèmol de Manila de 1863.
Aquesta obra ingent no la va fer sol. Va comptar amb la 
complicitat d’intel·lectuals i de bona part de la burgesia 
progressista del país, a més dels professors i músics de 
cadascuna de les ciutats amb societat coral. Les idees que va 
propugnar són tan fonamentals que es mantenen igual de 
vàlides al segle XXI i fàcilment adaptables als nostres dies: 
«Instruïu-vos i sereu lliures (llibertat), associeu-vos i sereu 
forts (igualtat), estimeu-vos i sereu feliços (fraternitat)». El 
seu missatge ha quedat latent en la memòria col·lectiva i 
sempre és un bon moment per a reivindicar-lo. És per això 
que celebro que Ripollet, a propòsit del 140è aniversari de 
la Societat Coral “El Vallès”, hagi declarat el 2017 Any 
Clavé.

L’EXPERTA
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l’Agenda 
MARÇ 2017

Dissabte 4
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 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

FESTA 10è ANIVERSARI 
DE L’ESCOLA ELS PINETONS
De 10 a 14 h, al parc dels Pinetons 
Festa d’aniversari de l’escola que comptarà 
amb la col·laboració de diverses colles 
culturals de la vila. Acte obert a tothom 
Ho organitza: Escola Els Pinetons

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE: 
JUGUEM AMB LA KVÉTA PACOVSKÁ
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Dins de la setmana dedicada 
a la il·lustradora txeca Kvéta Pacovská. 
Els infants podran fer creacions amb 
diversos materials, a partir dels dibuixos 
de Pacovská. Per a infants menors de 4 
anys. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: PMC

FESTIVAL DEL DIA D’ANDALUSIA
A les 19.30 h, al Teatre Auditori
Festival fl amenc. Preu: 5 €
Ho organitza: Peña Cultural Andaluza 
La Macarena

SOPAR D’ALFORJA
A les 21 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c. Nou, 22)
Sopar on els assistents aporten un plat 
al sopar i es comparteix amb tothom.
Ho organitza: Centro Aragonés 
de Ripollet

Diumenge 5
COMERÇ AL CARRER!
De 10 a 15 h, a la rbla. de Sant Jordi, 
entre pl. Font i c. de Covadonga
Els botiguers surten al carrer amb motiu 
d’aquesta fi ra, organitzada per la Unió 
de Comerciants (UCR). S’oferiran 
descomptes, promocions, etc. Hi haurà 
un concurs de fotos de mascotes a través 
de les xarxes socials, amb les etiquetes 
#animalonsUCR i #UCR. 

Dimecres 1
10è ANIVERSARI DELS CICLES
FORMATIUS A L’INSTITUT 
LLUÍS COMPANYS
A les 17 h, al Teatre Auditori 
#10anysfentcicles 
Ho organitza: Institut Lluís Companys 
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

XERRADA: ENVELLIMENT ACTIU
A les 17 h, al Centre Cultural 
A càrrec del geriatre Josep Mampel
Ho organitza: Club de Jubilats i 
Pensionistes de Ripollet 

LLEGIM I CREEM: CONEIXEM
L’UNIVERS DE LA KVÉTA PACOVSKÁ
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal 
Setmana dedicada a aquesta il·lustradora 
txeca. Els infants llegiran els seus contes. 
Adreçat a infants a partir de 4 anys
Ho organitza: PMC

DESPENJADA DEL CABRABOC
A les 18.30 h, al Casal de Joves
Ho organitza: Diables de Ripollet

SARDINADA POPULAR
A les 20 h, al parc de Rizal 
A càrrec de l’Associació Gastronòmica
El Setrill. Dins del Carnaval. 
#ComSardines 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 3
XERRADA: GESTIÓ
DE LES EMOCIONS
De 15 a 17 h, al Centre Cultural 
Ho organitza: Regidoria de Joventut
i Institut Lluís Companys

TEATRE: VÍCTOR CATALÀ, 
LA SENYORETA DE L’ESCALA
A les 21 h, al Teatre Auditori
Espectacle sobre Caterina Albert, 
escriptora coneguda com a Víctor Català. 
Dins dels actes del Dia Internacional de les 
Dones. Per aquesta raó, les dones gaudiran 
d’una oferta de 2x1
Ho organitza: AETMV

Podeu consultar les bases d’aquest concurs 
a www.ucripollet.cat/campanyes. 
La Ripollet Unió Atlètica (RUA) també 
col·laborarà amb un espai per practicar 
exercicis guiats pels membres de l’entitat 
Ho organitza: UCR
Hi col·labora: Animales Ripollet, RUA
i Ajuntament de Ripollet

CINCOMARZADA
A les 10 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c. Nou, 22)
Esmorzar típic aragonès. Preu: 5 € (socis) 
i 8 € (no socis)
Ho organitza: Centro Aragonés 
de Ripollet

LLIURAMENT DELS PREMIS 
DEL 1r RALLY FOTOGRÀFIC 
DE SANT ANTONI ABAT
A les 10 h, al Centre Cultural
Acció Fotogràfi ca entrega els premis 
del concurs fotogràfi c que va organitzar 
amb motiu de la festa dels Tres Tombs 
Ho organitza: Acció Fotogràfi ca Ripollet

JUGATECAMBIENTAL: CONSTRUÏM
JOCS PER A LA JUGATECA!
D’11.30 a 13.30 h, al brollador del parc 
dels Pinetons
Taller de reciclatge per a elaborar jocs. 
Activitat gratuïta. No requereix inscripció 
prèvia 
Ho gestiona: Ajuntament de Ripollet, 
Associació Ripollet Natura i AMB Parcs



18 / Agenda Núm. 223 — Març 2017

BALLADA DE GITANES
A les 17 h, al Pavelló d’Esports Municipal 
Joan Creus 
Ballada amb la participació de diverses 
colles del Vallès
Ho organitza: Colla de Gitanes 
de Ripollet

PETIT MERCAT VELL: LOOPS
A les 18 h, al Teatre Auditori

A càrrec d’Engruna Teatre. La Zig 
i la Zag acompanyen el públic en un viatge 
pel pas del temps, amb l’ajuda d’objectes 
i titelles. Per a infants a partir de 3 anys. 
Preu: 5 €
Ho organitza: PMC

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

Dimarts 7 
TALLER D’INHALADORS: MANEIG
I HABILITATS 
De 10 a 11.30 h, al Centre Cultural
Informació i inscripcions, als CAP 
de Ripollet
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet 
Hi col·laboren: Farmàcia Boquet i Equip 
d’Atenció Primària dels CAP Ripollet, 
Pinetons i Farigola

Dimecres 8
TALLER DE TXI KUNG
De 10 a 11 h, al Centre Cultural
Taller per conèixer aquesta tècnica oriental, 
de suaus moviments físics, exercicis 
respiratoris i concentració mental per 
l’enfortiment de l’organisme a nivell físic, 
mental i espiritual. Dins dels actes del Dia 
Internacional de les Dones
Ho organitza: Associació de Fibromiàlgia 
i Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet

TEIXINT IGUALTATS
De 16 a 19 h, a la Biblioteca Municipal
Jornada de ganxet urbà cooperatiu amb 
motiu del Dia Internacional de les Dones. 
Es decoraran racons de la biblioteca 
i es faran tallers per aprendre a fer ganxet
Ho organitza: Cosir i Xerrar
Hi col·labora: Llanes Katia

HORA DEL CONTE: 
EN BUM I EL TRESOR DEL PIRATA
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
En Bum s’assabenta que a la platja 
de la Mitja Lluna hi ha amagat el tresor 
d’un pirata. El trobarà? Espectacle a càrrec 
de Companyia Homenots. Per a infants 
a partir de 4 anys 
Ho organitza: PMC

ACTIVITAT ESPECIAL PEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
Ho organitza: Regidoria de Joventut 

STAND: DONES DEL SEGLE XX-XXI
A les 18 h, al Centre Cultural
Activitat participativa que tractarà 
de relacionar imatges de dones amb el nom 
i el fet històric pel qual se les coneix. Dins 
dels actes del Dia Internacional 
de les Dones
Ho organitza: Creu Roja Cerdanyola-
Montcada-Ripollet

MONÒLEGS I RECITAL DE POESIA
A les 18.30 h, al Centre Cultural
La Careta Teatre presenta un espectacle 
que combina teatre, poemes, música 
i monòlegs. Dins dels actes del Dia 
Internacional de les Dones
Ho organitza: La Careta Teatre

Dijous 9
XERRADA: SUPERACIÓ PERSONAL
A les 19 h, al Centre Cultural 
Xerrada a càrrec de l’escriptor Raúl Úbeda 
i presentació del seu llibre El secreto 
de mi infancia. L’autor narra una història 
de superació personal, en la qual un nen 
de 8 anys pateix maltractaments. Dins dels 
actes del Dia Internacional de les Dones
Ho organitza: Grup de Dones per la 
Igualtat

Divendres 10
TALLER DE MAQUILLATGE
De 18 a 20 h, al Kftó 
Ho organitza: Regidoria de Joventut 

NITS DE MÚSICA: UN PASSEIG 
PER RIPOLLET (ABANS I ARA)
De 20 a 21.30 h, al Teatre Auditori 
Sessió en la qual es veurà l’evolució dels 
carrers i les places de la vila. A càrrec 
d’Acció Fotogràfi ca Ripollet, amb 
la col·laboració de la Societat Coral “El 
Vallès”, Ripollet Sardanista i l’historiador 
Ramón Martos. Coordinat per Ángel 
Esteve i Rafael López. Acte gratuït
Ho organitza: AETMV

Dissabte 11
SENDERISME. GR-83. ETAPA 7
Les Planes d’Hostoles a Olot (22,3 km)
Sortida a les 6.30 h des de la cantonada 
del carrer del riu Ripoll amb Molí d’en 
Ginestar. Més informació
a centreexcursionistaripollet.com 
Ho organitza: Centre Excursionista
Ripollet

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 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

TALLER ART EN FAMÍLIA:
DIBUIXEM AMB CONFETTI
De 10 a 12 h, al Centre Cultural
Adreçat a infants de 4 a 10 anys. 
Preu: 15 € per a famílies amb un infant
i 20 € per a famílies amb més d’un infant
Ho organitza: PMC
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MASTERCLASS DE ZUMBA
D’11 a 12.30 h, a l’escola Ginesta 
(c. de Puigmal, 59)
L’AMPA de l’escola Ginesta organitza 
aquesta masterclass per recaptar diners 
per a la Festa del Sol. Adreçat a majors 
de 12 anys. Preu: 5 € (anticipada) i 6 € 
(el mateix dia).
Més informació, al 618 319 664
Ho organitza: AMPA escola Ginesta

SOPAR-DEBAT: LES DONES FAN
HISTÒRIA
Es recuperen els sopars de dones parlant 
de dones i d’història, i del poc paper 
que el relat històric ha atribuït a les 
dones. Informació i reserves al correu 
donesripollet@gmail.com o, personalment, 
dimarts 7 de març, de 19 a 20.30 h, 
al Centre Cultural. Preu: 15 €. 
Dins dels actes del Dia Internacional 
de les Dones
Ho organitza: Dones Feministes 
de Ripollet

Diumenge 12
CONCURS DE ‘MIGAS’
Matí, al parc de Carles Ferré
Ho organitza: AV Can Mas

TALLER. INFORMÀTICA
MUSICAL: EDICIÓ D’ÀUDIO  
D’11 a 13 h, a la seu de la Societat
Coral “El Vallès” 
Taller a càrrec de Jordi Romero, professor 
de piano i cant de l’Escola de Música 
de la Societat Coral “El Vallès”, per 
conèixer i familiaritzar-se amb alguns 
editors d’àudio. Entrada gratuïta, dirigit 
a majors de 12 anys. Cal portar ordinador 
o tauleta amb el programa Audicity 
descarregat
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

ACTIVITATS AMB MOTIU 
DEL DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES
D’11 a 21 h, a la pl. de Joan Abad
Ho organitza: L’Aresta

JUGATECAMBIENTAL: FEM
CIRCUITS SOBRE RODES
D’11.30 a 13.30 h, al brollador del parc 
dels Pinetons
Taller per muntar circuits d’habilitats amb 
obstacles per patins, patinets, etc. Activitat 
gratuïta. No requereix inscripció prèvia 
Ho gestiona: Ajuntament de Ripollet, 
Associació Ripollet Natura i AMB Parcs

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

Dilluns 13 
EL CAFÈ LITERARI
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural
Tertúlia sobre l’obra “Muerte 
en Estambul”, de Petros Márkaris
Ho organitza: AETMV

Dimarts 14
NITS DE MÚSICA
De 19.30 a 21 h, al Centre Cultural
Història del cinema musical nord-americà 
(29a sessió, anys 1957-58), amb Lluís 
López i Joana Raja, que repassaran 
pel·lícules com “La bella de Moscú” o 
“King Creole”. Coordinat per Ángel Esteve 
i Rafael López. Acte gratuït. Aquesta 
activitat estava prevista per al febrer, però 
a causa d’una avaria elèctrica no es va 
poder celebrar i es recupera aquest mes  
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell

Dimecres 15
HISSADA DE LA BANDERA DEL
COL·LECTIU TRANSSEXUAL
A les 11.30 h, a l’Ajuntament de Ripollet
Amb la participació de l’entitat Generem. 
Dins del programa d’actes del Dia 
de la Visibilitat Trans  
Ho organitza: Regidoria de Polítiques 
LGTBI de l’Ajuntament de Ripollet 

Dijous 16
PRESENTACIÓ DE LA GUIA 
PER TREBALLAR LA DIVERSITAT
AFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE
A les 18 h, a l’escola Enric Tatché i Pol
Amb la participació de l’entitat Chrysallis, 
l’Observatori contra l’Homofòbia, la IAC 
i el Consell Escolar Municipal. Dins del 
programa d’actes del Dia 
de la Visibilitat Trans  
Ho organitza: Regidoria de Polítiques 
LGTBI de l’Ajuntament de Ripollet

TALLER DE MÀGIA
De 18 a 20 h, al Kftó
Ho organitza: Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de Ripollet

CINEFÒRUM: SONATA PARA
VIOLONCHELO
A les 18 h, al Centre Cultural
Projecció i posterior debat d’aquesta 
pel·lícula d’Anna Bofarull del 2015. 
La cinta narra la lluita de la Júlia, una 
reconeguda violoncel·lista, per seguir tocant 
l’instrument malgrat patir fi bromiàlgia.
Dins dels actes del Dia Internacional 
de les Dones
Ho organitza: Associació de Fibromiàlgia 
i Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet

Divendres 17
MARATÓ DE CINEMA
De 17 a 20 h, al Kftí
Ho organitza: Regidoria de Joventut

TEATRE: EL TEST
A les 21 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell

Comèdia brillant i de gran profunditat 
psicològica escrita per Jordi Vallejo. Durant 
un sopar d’amics, es planteja el dubte 
si és millor escollir cent € ara mateix 
o un milió d’aquí a deu anys. Aquest 
simple joc anirà poc a poc despullant 
els secrets més profunds dels personatges. 
Preu: 16 €
Ho organitza: AETMV

Dissabte 18
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 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola
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ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
LA PSICOMOTRICITAT A TRAVÉS
DELS CONTES
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Taller per copsar la importància d’una bona 
psicomotricitat per al bon desenvolupament 
dels infants. A càrrec de Creixent entre 
Rialles. Per a pares i mares de nens 
de fi ns a 3 anys. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: PMC

DONACIÓ DE SANG
De 17 a 20.30 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits

Diumenge 19
DONACIÓ DE SANG
De 9.30 a 13.30 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits 

JUGATECAMBIENTAL: TESTING
D’11.30 a 13.30 h, al brollador del parc 
dels Pinetons
Sessió d’anellament d’ocells. Activitat 
gratuïta. No requereix inscripció prèvia 
Ho gestiona: Ajuntament de Ripollet, 
Associació Ripollet Natura i AMB Parcs

DINAR EN HONOR A LA DONA
A les 14 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c. Nou, 22)
Dinar que realitzaran els homes per 
commemorar el Dia Internacional 
de les Dones. Preu: 8 €
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

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

Dimarts 21
TALLER: HORT VERTICAL
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
Ho organitza: Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de Ripollet

Dimecres 22
HORA DEL CONTE:
CONTES DE LA ROSA
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
La Rosa té un munt d’històries a explicar; 
algunes són seves, altres les ha trobat 
en els llibres. A càrrec de Rosa Fité. 
Per a infants a partir de 4 anys 
Ho organitza: PMC

Dijous 23
XERRADA. LA MATERNITAT: LLUMS
I OMBRES. VIVÈNCIES DE LES DONES
A LA SOCIETAT ACTUAL
A les 18 h, al Centre Cultural 
Xerrada i debat sobre la vivència de la 
dona durant el postpart. L’acte convida 
totes les dones que vulguin compartir 
la seva experiència personal. Dins dels actes 
del Dia Internacional de les Dones
Ho organitza: Associació Mamicria

BALLET EN DIRECTE: EL SOMNI
D’UNA NIT D’ESTIU
A les 19.30 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
En directe, des de l’Òpera Nacional de 
París, “El somni d’una nit d’estiu”, basat 
en el text de William Shakespeare i amb 
música de Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Preus: socis, 10 €; públic general, 15 €
Ho organitza: AETMV

Divendres 24
JORNADES PER A PARES:
BRÚIXOLES, CARTOGRAFIES 
DE L’APRENDRE
A partir de les 16.30 h, al Teatre Auditori 
del Mercat Vell
Inici de les jornades que anualment 
organitza Amics del Martinet, i que 
es duran a terme el 24 i 25 de març. Més 
informació, a www.amicsdelmartinet.cat
Ho organitza: Amics del Martinet

CLUB DE LECTURA: 
REVOLTA DE BRUIXES
A les 18.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Obra de Josep M. Benet i Jornet, que 
explica la revolta d’un grup de sis dones 
per una millora salarial. A càrrec d’Alícia 
Gil. Cal inscripció prèvia. Dins dels actes 
del Dia Internacional de les Dones
Ho organitza: PMC

CICLE CONCERTS DE PETIT
FORMAT: ADÉU A L’HIVERN
A les 20.30 h, a la seu de la Societat 
Coral “El Vallès”
Concert a càrrec de Jordi Romero & 
Friends, en el marc del 140è aniversari de 
la Societat Coral “El Vallès”. Aforament 
limitat, reserves a escolascv@gmail.com. 
Preu: 6 € (socis) i 9 € (no socis)
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 25
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 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA:
FEM UNA MONA DE PASQUA
A les 10 h, al Centre Cultural
Adreçat a famílies amb infants de 5 a 12 
anys. L’objectiu és introduir els infants 
en el món de la cuina. Més informació 
i inscripcions al Centre Cultural
Ho organitza: PMC

TROBADES AMB L’ART:
PASSEJADA PER DIFERENTS
GALERIES D’ART DE BARCELONA
A les 10.30 h, a Barcelona
Ruta per visitar diverses galeries artístiques 
de Barcelona. Més informació al Centre 
Cultural
Ho organitza: PMC

STORYTIME: THE DRESSMAKER
A les 10.30 i a les 11.30 h, a la Sala 
d’Actes de la Biblioteca Municipal
Contes fàcils per aprendre anglès explicats 
amb objectes molt divertits. A càrrec de 
Lorena, de Kids&Us. Per a infants 
de 3 a 8 anys. Cal inscripció prèvia 
Ho organitza: PMC

Diumenge 26
JUGATECAMBIENTAL: LES PLANTES
AROMÀTIQUES. FEM ALCOHOL 
DE ROMANÍ
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Taller per conèixer plantes que fan bona 
olor i elaborar una medicina: l’alcohol de 
romaní. Activitat gratuïta. No requereix 
inscripció prèvia 
Ho gestiona: Ajuntament de Ripollet, 
Associació Ripollet Natura i AMB Parcs

JUGA AMB LA HISTÒRIA: 
“COR DE PASTANAGA, CARA
D’ENCIAM”
A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata
Taller per descobrir verdures i hortalisses. 
Inscripcions a molidenrata@ripollet.cat
Ho organitza: Regidoria de Patrimoni 
i Memòria Històrica i PMC
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Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes d’abril, poden enviar 
la informació abans del 20
de març al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

Altres activitats
PHOTOCALL: IMATGES AMB
MISSATGES PELS DRETS 
DE LES DONES
Fins al 10 de març, al CFA Jaume Tuset
Espai de participació per oferir la seva 
imatge i expressar un missatge de suport 
a les dones amb motiu del 8 de març. 
Dins dels actes del Dia Internacional 
de les Dones
Ho organitza: CFA i Associació Cultural 
Jaume Tuset

MOSTRA DE LLIBRES INFANTILS
NO SEXISTES: EDUCAR EN LA
IGUALTAT A TRAVÉS DELS CONTES
Durant tot el mes de març, a la Biblioteca
Dins dels actes del Dia Internacional 
de les Dones
Ho organitza: PMC

TALLERS MONOGRÀFICS 
AL CENTRE CULTURAL
Durant el mes de març
S’inicien el taller de Pa (dimecres de març, 
de 19 a 22 h); el curs ‘Crea un cartell de 
publicitat’ (dilluns 6, 13, 20 i 27 de març, 
de 19 a 21 h) i el taller de Xarxes socials 
(dimecres, 8, 15, 22 i 29 de març, de 19 
a 21 h). Més informació i inscripció 
al Centre Cultural
Ho organitza: PMC

PROJECTE SEXIS
Una productora està buscant joves d’entre 
14 i 17 anys perquè participin en un 
Webdoc sobre sexualitat. Tens dubtes sobre 
sexualitat?, creus que el sexe és important?, 
amb qui parles de sexe? són algunes 
de les preguntes que es plantejaran
en el documental. Si vols participar 
en el càsting, envia un correu a 
joventut@ripollet.cat 
Ho col·labora: Ajuntament de Ripollet

Tota la 
informació 
actualitzada a
ripollet.cat

CONCERT SOLIDARI
A les 18 h, al Teatre Auditori
Concert per recaptar fons per a l’Associació 
de Catalunya contra el Càncer (AECC). 
Preu: 5 €
Ho organitza: AECC 

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

Dilluns 27
TALLER DE MANUALITATS
De 18 a 20 h, al Kftó
Ho organitza: Regidoria de Joventut

Dimarts 28
CLUB DE LECTURA “LLEGIR 
EL TEATRE”: A TOTS ELS QUE HEU
VINGUT, DE MARC ROSICH
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Xerrada i tertúlia dedicada a aquesta
obra. A càrrec de Mònica López i Jordi 
Rodríguez, d’Amics del Teatre. Cal 
inscripció prèvia
Ho organitza: PMC

Dimecres 29
CINEFÒRUM: 4 MESES, 2 SEMANAS
Y 2 DÍAS
A les 19 h, al Centre Cultural

Projecció i debat sobre aquest fi lm de 
Cristian Mungiu, de l’any 2007. La cinta 
explica els tràngols d’una jove embarassada, 
que no vol el nadó i que busca que li 
practiquin un avortament il·legal
Ho organitza: Grup de Dones
per la Igualtat

TALLER DE PATCHWORK 
I COSTURA CREATIVA
Dijous, de 9.30 a 12 h, al Centre Cultural
Més informació i inscripció 
al Centre Cultural
Ho organitza: Racons per gaudir Palau 
Ausit

RIPOLLET  VISUAL ACCIÓ 2017
I CONCURS D’AUDIOVISUALS
FOTOGRÀFICS
Data límit d’enviament: 6 d’abril
La participació està oberta a totes les 
persones que així ho desitgin. Tema lliure
Més informació i inscripció 
a acciofotografi caripollet.com
Ho organitza: Acció Fotogràfi ca Ripollet

Dijous 30
1a EXALTACIÓN DE LA SAETA
A les 19 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell
Actuació dels ‘saeteros’ Luís Sánchez, 
Víctor Palacios, Pepe Hoyos i José Gabriel 
Calderón. Preu: 5  (entrades anticipades 
al’AV Can Clos) i 8  (taquilla del Teatre 
Auditori)
Ho organitza: Associació de Veïns 
de Can Clos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
De l’1 al 31 de març
“Tren de Beiging a Pingyao (Xina)”
Mostra fotogràfica de Joan Serrano. 
Al 2008, en Serrano va realitzar 
un viatge en tren entre la capital de 
la Xina, Beiging, i Pingyao. Es tracta 
d’un viatge de 20 minuts de durada. 
En Joan Serrano va realitzar un 
reportatge fotogràfic de les vivències 
a l’interior del tren, de l’amabilitat de 
la gent i les diverses maneres 
de viure el viatge
Ho organitza: Acció Fotogràfica 
Ripollet

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. 
Ho organitza: Àrea de Patrimoni
del PMC

Exposicions
CENTRE CULTURAL
Durant el mes de març, 
a la Sala 1 d’Exposicions
“Imatges per pensar”
Exposició itinerant de l’Observatori 
de les Dones als Mitjans 
de Comunicació. Quinze imatges que 
posen en evidència alguns tòpics 
usats per definir o negar la feminitat. 
Dins dels actes del Dia Internacional 
de les Dones
Ho organitza: PMC

Del 2 al 31 de març, a la Sala d’Art
“Sota l’aigua”
Mostra del pintor alcoià Benito 
Sánchez. Autodidacta, en Sánchez 
utilitza en els seus quadres una 
paleta plena de tons mediterranis 
i empra una tècnica hiperrealista 
que impregna les seves obres de 
sensacions. Inauguració: 2 de març, 
a les 19.30 h    
Ho organitza: PMC

Del 8 al 21 de març, al vestíbul
“Dones diverses, violències i 
resiliències en el camí de les dones 
Trans”
Exposició dins dels actes del Dia 
Internacional de les Dones i del Dia 
de la Visibilitat Trans
Ho organitza: Regidoria de Polítiques 
LGTBI de l’Ajuntament de Ripollet

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
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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

Telèfons
—Aigua (avaries): 900 304 070
—Ajuntament: 935 046 000
—Ambulàncies: 112
—Biblioteca: 935 864 230
—Bombers: 112
—CAP I: 935 946 420
—Casa Natura: 670 291 277
—CAP II: 935 942 111
—CAP Pinetons: 935 946 537
—CAP Farigola: 936 919 589
—Centre Cultural: 935 046 025
—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
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César 
Martínez 
Mestre solidari

QUI ÉS...

L’activisme i la docència es barregen i es 
confonen en la figura de César Martínez, 
un mestre jubilat que ha exercit sempre 
públicament la seva solidaritat i que 
practica amb assiduïtat des de 1999, 
quan va deixar les aules definitivament. 
No hi ha manifestació, protesta, mobi-
lització o causa humanitària on Mar-
tínez no participi. Sempre en primera 
línia, sempre donant exemple. És el 
primer a aixecar la pancarta i l’últim en 
proferir la consigna.

Ha col·laborat amb Ripollet Solidari, amb 
la Plataforma per les Persones Refugia-
des, amb projectes a Nicaragua... D’on li 
ve aquest caràcter tan solidari?
Quan era mestre em preocupava molt la 
discriminació que hi havia entre els in-
fants de l’escola pública i la privada. La 
dignifi cació de la pública ha estat una 
constant en mi. En general, veia la discri-
minació,  com pateix la  gent. Davant això 
no podem mirar cap a una altra banda ni 
amagar el cap sota l’ala. Per a mi, cooperar 
és un deure com a éssers humans que som.

Darrerament està centrant molts esfor-
ços amb els refugiats sirians, però tam-
bé ha treballat amb infants sahrauís. Hi 
hauria alguna similitud entre les dues 
situacions?
No tenen res a veure. Els infants sahrau-
ís venien de colònies i amb unes famíli-
es que els acollien. Hi estaven un mes de 
vacances. Els refugiats sirians fugen d’una 
catàstrofe i no volen quedar-se. Acollir-
los és només una situació temporal.

Des de la Plataforma pels Refugiats a 
Ripollet esteu recollint signatures i re-
centment vàreu participar en la mani-
festació que es va convocar a Barcelona 
el 18 de febrer. Quines seran les prope-
res activitats?
Volem projectar un documental sobre 
com és d’esgarrifosa la situació que estan 
vivint els refugiats. Segurament serà al 
Centre Cultural, però encara no sabem 
quin documental serà ni quan. També 
hem pensat de fer una pedalada popular 
on convidaríem les entitats a participar 
en un recorregut pel poble amb pancartes 
on quedés clar que nosaltres volem acollir 
refugiats.

El 28 de gener va participar en la presen-
tació del col·lectiu de joves L’Aresta, als 
quals els va animar a no deixar de lluitar.
Em vaig emocionar molt en veure el gra-
pat de joves que tenien granes de treba-
llar, no només de fer coses d’esbarjo, sinó 
també amb ganes de fer treball social. Era 
com si un grup de gent afl orés de nou al 
poble. Aquesta gent té ganes de treballar 
i comprometre’s; estan disposats a parti-
cipar en tot el que nosaltres fem. Són el 
nostre relleu i, amb les ganes que tenen, 
se’ls ha de donar el màxim de suport. És 
bo que gent de diferents generacions tin-
guin un punt de confl uència. Tenim for-
mes diferents de treballar, hem de canviar 
de sistemes i formes, però ens podem aju-
dar mútuament amb la seva empenta i la 
nostra manera de fer.

Què en pensa de les retallades?
M’indignen, perquè són coses que ens 
afecten directament. Les retallades en 
educació no es poden permetre, ni tam-
poc en la sanitat pública. A on van els 
diners? Les prioritats dels polítics res-
ponsables no contemplaven la qüestió 
del benefi ci públic, no tenen en compte 
que la gent pugui viure millor; ha estat 
un procés descomunal al qual s’ha de 
atura els peus. Per això he partici-
pat activament en tot el que he 
pogut. Ha estat una de les més 
grans manifestacions en fedensa 
dels serveis públics. Les mare-
es m’arribaven a emocionar; 
era com si la gent despertés 
i digués prou.

Creu que s’han aconse-
guit coses?
Sí. És fals dir que no 
s’aconsegueix res pro-
testant i mobilitzant-se. 
S’han aturat centres sa-

nitaris que anaven a ser privatitzats i ha 
estat gràcies a la gent. Ha estat com dir 
que no ens pot callar res ni ningú. Això 
ha estat fruit del moviment social sorgit el 
15M, de les ganes del jovent de canviar les 
coses i de la gent gran, que ens hem afegit 
a aquest projecte.

Li queden lluites pendents?
Sí, hi ha lluites pendents, perquè cada dia 
les desigualtats són més grans. Jo sóc de 
l’ONG Casal la qual no busca diners, sinó 
que fem trobades de gent on intercanvi-
em coneixements per canviar les coses. 
Això és el que es coneix com a economia 
solidària. I és que no podem estar callats. 
Ens han convertit en uns individualistes, i 
això és terrible.

Com a mestre jubilat, què li va semblar 
l’homenatge que va oferir l’Ajuntament 
al seu col·lectiu durant la Festa Major?
Va ser un gest per agrair, tot i que no 
el vaig veure perquè era fora. Al poble 
sempre hi ha hagut un grapat de mestres 
que han intentat transformar l’educació. 
Sempre hi ha hagut reivindicacions i 
manifestacions molt fortes i s’han acon-
seguit moltes coses.

Ernest Prunera
Intus
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