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l’Agenda
Tota l’activitat cultural

de la ciutat

A la pàgina 19

Sumari
Es presenta el programa de la Festa 
Major més ampli i descentralitzat / 
Pàg. 12

Més de 1.500 infants faran casals 
d’estiu de lleure i esportius /
Pàg. 13

El Palau Ausit torna a guanyar 
l’Electrocat /
Pàg. 15

PARLEM AMB el Comitè de Dones
de Ripollet /
Pàg. 18

Constituït el nou
Ajuntament 2019-2023
amb José M. Osuna
reelegit alcalde /
Pàg. 3
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Horaris d’estiu
als equipaments municipals

Biblioteca Municipal
Fins al 15 de setembre
De dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h; 
dimecres, de 10 a 14 h i dissabtes tancat

Tancat del 22 de juliol al 18 d’agost i 27 d’agost
Els dies de Festa Major només obrirà
per a les activitats de la festa.

Oficina d’Atenció Ciutadana
Fins al 15 de setembre
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

Del 7 de juliol al 2 de setembre, només s’atendrà al públic amb cita prèvia.
Es pot sol·licitar a través del web citaprevia.ripollet.cat, del telèfon 935 046 000
o presencialment, a la consergeria de l’Ajuntament de Ripollet (c. de Balmes, 4).

Drets Socials
Fins al 15 de setembre
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

Centre Cultural 
De l’1 de juliol al 15 de setembre
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
i de 17 a 21 h, i dissabtes i diumenges,
horari habitual

Registre de documentació: del 15 de juny
al 15 de setembre, de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h. 
Tancat del 20 de juliol al 18 d’agost i 27 d’agost

CIP Molí d’en Rata
Del 25 de juliol al 15 de setembre
Dimarts i dimecres, de 9.30 a 13 h
i de 16 a 20 h 

Tancat del 20 de juliol al 18 d’agost i 27 d’agost 
Els dies de Festa Major només obrirà
per a les activitats de la festa.

Teatre Auditori
del Mercat Vell
Tancat del 22 de juliol al 18 d’agost i 27 d’agost

Mercat Municipal
Tancat del 5 al 19 d’agost per tasques
de manteniment
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AMB 
tOtA LA 
LLEtRA

Osuna segueix d’alcalde, amb Decidim 
reforçat i obert a pactes puntuals
José María Osuna (32 anys), cap de llista de Decidim, va ser 
reelegit alcalde de Ripollet, com a candidat més votat, al Ple 
de constitució de la corporació 2019-2023, celebrat el passat 
15 de juny de 2019. A més d’Osuna, que va obtenir 10 vots, 
també van presentar candidatura Luís Tirado (PSC), que va 
rebre 6 vots; Josep Gabarra (C’s, 3 vots) i Melodi López (de la 
nova formació Som, 1 vot). ERC va retirar la seva candidatura 
i tal com havia avançat en un comunicat unes hores abans, el 
seu regidor, Eugeni Montanuy, va abstenir-se en la votació. 
Osuna, que va quedar a només un regidor de la majoria ab-
soluta, governarà amb solitari, amb 10 regidors. No obstant 
això, es va mostrar obert a pactar els temes estratègics.

Constitució de la corporació
El Ple Extraordinari de constitució del nou Ajuntament es va 
desenvolupar segons el protocol estipulat, amb la constitució 
de la Mesa d’edat, integrada per la regidora més jove, Andrea 
Guijarro (Decidim) i el més veterà, Ramon Martos (PSC). 
Seguidament, els regidors van escollir l’alcalde i una vegada 
acabat el recompte, Martos va proclamar José M. Osuna i li 
va lliurar el bastó de batlle de la ciutat. Osuna el va brindar al 
públic assistent, que va omplir la sala de gom a gom, així com 
el vestíbul de l’edifici. El novament alcalde es va mostrar emo-
cionat amb la seva revalidació en el càrrec, per poder continuar 
el camí iniciat aquests 4 anys.

José M. Osuna brindant el bastó de batlle a la ciutadania, després de ser proclamat
alcalde de la ciutat per Ramon Martos (PSC), regidor més gran de la Mesa d’edat. 
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Oposició constructiva
Una vegada Osuna va ocupar la presidència de la taula, 
es va procedir a una ronda de parlaments dels porta-
veus dels 5 grups municipals, de menys a més vots, se-
gons els resultats de les Municipals del 26 de maig. La 
primera a parlar va ser Melodi López (de la formació 
entrant Som, amb 1 regidora), qui es va mostrar oberta 
a escoltar tots els partits per “consensuar propostes que 
contribueixin a millorar el municipi” i va demanar que 
“les prioritats dels veïns siguin les prioritats a defensar”.
A continuació, Eugeni Montanuy (ERC, 1 regidor) 
es va presentar com “l’única eina visible de l’indepen-
dentisme republicà a Ripollet” i va anunciar que durà 
a terme “una oposició ferma i constructiva”. En tercer 
lloc, Josep Gabarra (C’s, 3 regidors), va mostrar la seva 
sorpresa per la pujada de Decidim i va manifestar que 
farien una oposició “lleial i constructiva”.
Per la seva part, Luís Tirado (PSC, 6 regidors) va dir 
que serien una oposició “intensa” però “amb una vo-
luntat de diàleg ferma i de cercar acords importants de 
ciutat” i que esperava que el govern “aquesta vegada sí 
que compleixi el seu programa electoral”. “Ripollet té 
recursos, ja no hi ha excuses”, va afegir.

Mateix alcalde, mateixos valors
José M. Osuna, que va realitzar un discurs d’investi-
dura carregat de referències a pensadors i lluitadors 
d’esquerres, així com de grups musicals, la seva al-
tra passió. Va començar dient que “la nostra princi-
pal obsessió és no oblidar mai d’on venim i a qui ens 
devem” i en “mirar-nos al mirall seguim veient els 
valors, les conviccions i els propòsits amb què vam 
arribar un 13 de juny de 2015”.
Osuna va recordar que Decidim va assolir el go-
vern després de “dècades dels mateixos i d’un model 
esgotat” i que quatre anys més tard continuaran al 
govern “amb més fortalesa i més convenciment que 
mai, fruit d’un suport encara més majoritari que les 
eleccions han deixat i conseqüència d’un govern que 
ha complert, que ha actuat, que ha tirat endavant no-
ves polítiques, que ha portat noves formes de fer, que 
ha escoltat, que ha estat proper a les persones i que 
ha tingut i seguirà tenint una voluntat inequívoca de 
diàleg i d’acords amb tothom i de mà estesa amb totes 
les forces polítiques”.
Osuna va adreçar-se a “allò on tot comença, a la gent 
el poble que ens heu posat aquí” dient-los “estem 
aquí temporalment per transformar la realitat en fa-
vor de la justícia social i de la felicitat de les persones 
de Ripollet. Estem aquí perquè vosaltres hi sou. És a 
la gent comuna a qui ens devem i ens comprometem 
a ser-vos fidels”. Va finalitzar afirmant “el nostre ob-
jectiu segueix inalterable, seguim volent-ho tot, can-
viar-ho tot, volem el pa sencer, continuar avançant 
cap a la utopia, contribuint-hi des del nostre petit es-
pai que és Ripollet. Unitat popular, govern popular”. 
I va acabar amb el lema del mític grup punk Eskor-
buto: “Cuidado, os avisamos, somos los mismos que 
cuando empezamos” i el clàssic revolucionari “Que el 
pueblo mande y el gobierno obedezca”.

nnnnnnn
No és fàcil governar 
la maquinària 
burocràtica

Pilar Castillejo
Decidim Ripollet

En la seva intervenció, la primera tinenta d’alcalde, Pilar Casti-
llejo (Decidim, 10 regidors, 1 més que a 2015), va agrair aquesta 
“segona oportunitat” i va explicar que ja havien après “que no 
és fàcil governar la maquinària burocràtica, amb els seus codis i 
els seus tempos excessivament llargs” i on “la política institucio-
nal està plena de trampes”. En contraposició, segons Castillejo, 
“hem après a fer acords amb la realitat i la resta de grups” per 
“bastir el gir que Ripollet necessitava, un pla de rescat ciutadà, de 
mesures que garantissin drets en una situació d’emergència so-
cial vergonyant i una pla de rescat democràtic, per desenvolupar 
polítiques culturals i de participació arreu de la ciutat”, aconse-
guint “més musculatura social i comunitària”.
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nnnnnnn
Farem una oposició 
intensa, perquè també 
representem Ripollet

Luis Tirado
PSC

LuísTirado (PSC, 6 regidors) va dir que serien una oposició 
“intensa, dedicada a vetllar pels interessos de Ripollet, perquè 
nosaltres també representem Ripollet”. A continuació va expli-
car que tenien “una voluntat de diàleg ferma i de cercar acords 
importants de ciutat”. Tirado a manifestar que esperava que el 
govern “aquesta vegada sí que compleixi el seu programa elec-
toral”. “Ripollet té recursos fer-ho possible. Ja no hi ha excuses. 
Necessitem el nou hospital, la residència, en nou centre de dia, 
uns nous equipaments culturals, educatius i esportius, nous ha-
bitatges públics, un nou mapa de transport, reduir les desigual-
tats socials, baixar la taxa d’atur. Volem una ciutat inclusiva, un 
Ripollet feminista, un Ripollet per a la gent jove i la gent gran”. 
I va acabar dient que treballarien amb voluntat de no defraudar 
a ningú i citant a Marx: “La peor lucha es la que no se hace”.

nnnnnnn
La veu dels que se senten 
catalans, espanyols
i europeus

Josep Gabarra
C’s

Josep Gabarra (C’s, 3 regidors) va argumentar que els resultats 
electorals els han portat a una “profunda reflexió”, ja que, tot i 
haver denunciat en campanya “que faltava aparcament, que la 
mobilitat no era com havia de ser, que havia atur, un model de 
mercat esgotat, que s’ha de soterrar l’autopista i que les adminis-
tracions ens facin cas, que està pendent la residència, que hi ha 
infraestructures que ens cauen, com les d’esports i, inclús, que 
els parcs estaven bruts”, així i tot, va lamentar, “el poble els ha 
premiat amb un regidor més”. Per això, com a veu d’aquells que 
se senten “catalans, espanyols i europeus i còmodes amb l’actual 
marc constitucional”, va avançar que farien una oposició “lleial 
i constructiva”, donant suport a “allò que considerem important 
per Ripollet” i que denunciant “el que no ens agradi”.

nnnnnnn
Defensarem els ideals de 
l’esquerra compromesa 
amb el canvi social

Eugeni R. Montanuy
ERC

Eugeni Montanuy (ERC, 1 regidor) va comprometre’s a “de-
fensar els ideals de l’esquerra municipalista, propera a la ciuta-
dania i compromesa amb el canvi de justícia social”. Montanuy 
va presentar ERC “com a única eina visible de l’independentis-
me republicà a Ripollet” i va dir que durà a terme “una oposi-
ció ferma i constructiva”. Per al portaveu republicà, “la política 
ha de ser útil i servir per resoldre els problemes dels ciutadans. 
Esquerra té una nova manera de fer i d’entendre la gestió dels 
assumptes polítics” a través del “diàleg permanent i els acords. 
El diàleg constant forma part de l’ADN d’ERC”. En aquest 
sentit, va anunciar que seguiran la línia dels darreres 4 anys, 
“d’oposició política constructiva i de col·laboració”.

nnnnnnn
Una nova forma de fer 
política municipal sense 
condicionaments ideològics

Melodi López
Som Ripollet

Melodi López (de la formació entrant Som Ripollet, amb 1 re-
gidora) es va presentar al plenari com a portaveu d’una força 
“creada per veïns i veïnes del municipi amb l’objectiu de rea-
litzar noves formes de fer política municipal, que no pertany a 
cap partit i que, per tant, no té cap condicionament polític ni 
ideològic”. També va explicar que funcionaran “sense individu-
alismes”, consensuant els posicionaments i representacions i re-
vertint directament a la ciutadania els ingressos que percebessin 
per la seva participació en plens i comissions. Finalment, es va 
mostrar oberta a escoltar tots els partits per “consensuar propos-
tes que contribueixin a millorar el municipi” i va demanar que 
“les prioritats dels veïns siguin les prioritats a defensar”.
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1. José María Osuna, alcalde
“Tinc 32 anys i soc llicenciat, màster en 
Ciència Política i estava fent el doctorat 
quan vaig ser escollit alcalde. Fa un any vaig 
ser pare d’un nen d’ulls blaus. M’agrada el 
contacte directe i proper amb les persones, 
col·laboro amb la ràdio, devoro novel·les i 
em considero un gamer.”

Regidories
—Alcaldia
—Seguretat i Proximitat

2. Pilar Castillejo, 1a tinenta
“Si em coneixeu de fa poc, direu que soc re-
gidora de l’Ajuntament. Si ja fa més temps, 
potser hem compartit escenari de teatre o 
correfoc o pati d’escola. Si em coneixeu de 
sempre, ja deveu saber que vinc de Can Mas 
i que, de petita, em banyava a la piscina de 
l’Aismalibar.”

Regidories
—Economia
—Persones
—Serveis Municipals
—Municipalització

3. Reyes Muñoz, 2a tinenta
“Treballo de professora d’anglès des de fa 
més de 10 anys, soc membre d’un bon grapat 
d’entitats culturals de la nostra ciutat i 
m’agraden el heavy i la literatura fantàstica.”

Regidories
—Serveis Socials
—Habitatge
—Urbanisme

4. txell Caler, 3a tinenta
“Vaig néixer al barri de Pont Vell-Tiana, 
soc mare de dos fills i formo para de l’AFA 
Pinetons. De la mà del meu pare em vaig 
vincular a l’activisme social: crec en les llui-
tes col·lectives, en les persones com a centre 
de tot i en l’educació i la cultura com a eines 
d’apoderament i motor de canvi.”

Regidories
—Ocupació
—Empresa i Comerç
—Inclusió
—Feminismes
—Salut Pública

5. Andrea Guijarro, 4a tinenta
“Soc graduada en Ciències Polítiques i Ges-
tió Pública i durant més de 8 anys he estat 
monitora i coordinadora de patinatge artístic. 
Em defineixo com una persona molt propera 
i energètica, amb ganes i il·lusió per continu-
ar millorant la nostra ciutat.”

Regidories
—Modernització Administrativa
—Esports
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6. Sergio Linares, 5è tinent
“Soc activista social i d’esquerres. Vull tre-
ballar per un Ripollet millor per a tothom. 
Tinc clar que només mitjançant la dedicació 
i la formació podrem ser una ciutadania 
conscienciada i capaç de defensar els nostres 
drets.”

Regidories
—Participació
—Patrimoni

7. Oriol Mor
“Ripollet m’ha vist néixer i m’ha fet créixer.
Des de sempre, he estat vinculat a mo-
viments culturals i educatius de la nostra 
ciutat. Treballo de mestre de secundària i de 
música, combinant-ho amb la meva respon-
sabilitat com a regidor.”

Regidories
—Comunicació
—Educació
—Cultura

8. Èric Plata
“Des que ho recordo, he participat en 
diferents projectes socioculturals de Ri-
pollet, especialment en l’educació en el 
lleure. M’agraden la natura i l’alpinisme i 
actualment col·laboro amb entitats de Pont 
Vell-Tiana i treballo a l’IES Can Mas de 
monitor de lleure.”

Regidories
—Gent Gran
—Protecció del Medi

9. Fran Sánchez
“Visc a Can Mas, soc activista LGTBI, 
portaveu del Front d’Alliberament Gai i 
sindicalista. M’agraden el cinema i les sèries, 
la música, anar de concerts i tocar la bateria. 
A més, també col·laboro amb entitats musi-
cals de la ciutat.”

Regidories
—Polítiques LGTBI
—Mobilitat i Tranport Públic
—Via Pública

10. Pablo López
“He viscut des de sempre a Ripollet i ja van 
38 anys. Soc electromecànic i pare d’una filla 
i de dos fills. Vull aconseguir una ciutat ha-
bitable en tots els aspectes i estic orgullós de 
compartir un projecte amb persones íntegres.”

Regidories
—Memòria Històrica
—Joventut

Textos: Decidim Ripollet. Fotos: Decidim Ripollet - Cisco Piñero
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LA CASA 
GRAN

El govern s’estructura en un àmbit més que la passada legisla-
tura, en dividir Justícia Social en Drets Socials i Desenvolupa-
ment Comunitari. L’àmbit de Presidència i Democràcia, sota la 
titularitat de l’alcalde, José M. Osuna, passa a incloure la paraula 
Democràcia, fomentant els valors de la participació i no tant el 
presidencialisme. Tenint en compte l’abast de l’anterior àmbit 
de Justícia Social, se separa Cultura i Esports, ara en l’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari, de les àrees de Serveis Socials, 
Habitatge, Igualtat i Vida i Educació, que passen a formar part 
de l’àmbit de Drets Socials. Altres novetats quant a l’estructura 
de govern són la separació de Memòria Històrica de Patrimoni 
i la inclusió de Seguretat i Proximitat en l’àmbit de Drets Soci-
als, entenent la seguretat com un dret de la ciutadania.

Els sis àmbits de la política municipal
1. Àmbit de Presidència i Democràcia (José M. Osuna).
 Comunicació, Participació i Memòria Històrica.
2. Àmbit de Governança (1a tinenta d’alcalde, Pilar Castillejo):
 Serveis Econòmics, Persones i Organització.
3. Àmbit de Desenvolupament Econòmic (3a tinenta d’alcal-
de, Meritxell Caler): Ocupació, Empresa i Comerç.
4. Àmbit de Drets Socials (2a tinenta d’alcalde, Reyes Muñoz):
 Serveis Socials, Habitatge i Igualtat i Vida i Educació.
5. Àmbit de Desenvolupament Comunitari (4a tinenta d’al-
calde, Andrea Guijarro): Cultura, Patrimoni i Esports
6. Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat (Fran Sánchez): Espai Pú-
blic i Serveis Públics.

D’esquerra a dreta, Sergio Linares, Andrea Guijarro, Èric Plata, Reyes Muñoz, Meritxell Caler,
José M. Osuna, Pablo López, Fran Sánchez, Oriol Mor i Pilar Castillejo

nnnnnnn
L’Ajuntament s’organitzarà en sis àmbits transversals

nnnnnnn
El Punt d’Orientació Jurídica atén 60 casos en 3 mesos
L’Ajuntament i el Col·legi d’Advocats de Sabadell han signat 
conveni per a la continuïtat del Punt d’Orientació Jurídica, 
després de la bona acollida d’aquest, amb una seixantena de 
casos atesos en només 3 mesos. Es tracta d’un servei gratuït, 
que s’ofereix cada divendres, de 10 a 13 h, a les oficines de 
Drets Socials. Funciona amb cita prèvia, que s’ha de dema-
nar a l’OAC. Els lletrats proporcionen orientació jurídica 
en temes com habitatge, serveis socials, consum, etc., tret 
d’assumptes laborals i d’atenció a la dona.

nnnnnnn
Iniciatives perquè no es toqui l’Escursell
L’alcalde i el regidor d’Educació es van personar 
recentment als Serveis Territorials d’Educació per 
presentar un escrit contra el tancament d’un grup de 
P3 a l’escola Escursell. Uns minuts abans es van po-
der reunir amb la inspectora Charo Guerrero, a qui 
han traslladat el malestar de la comunitat educativa 
en relació a aquest tema i les seves demandes. Per la 
seva part, C’s ha endegat una proposta de resolució 
al Parlament perquè l’escola no perdi la línia.

D’esquerra a dreta, Reyes Muñoz (regidora de Serveis Socials), José M. Osuna
(alcalde), Manolo Hernández (degà del Col·legi d’Advocats) i Eulàlia Barros
(responsable del Torn d’Ofici)
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Efecte de l’escarabat-vespa asiàtic en les moreres

nnnnnnn
Continuen les accions 
d’adequació i renovació
de parcs i equipaments
A principis del mes de juny, es va reprendre la retirada dels ar-
bres malalts del municipi, en aquest cas les 8 moreres de l’espai 
de lectura Maria Aurèlia Capmany, infestades per l’escarabat-
vespa Xylotrechus chinensis. Aquesta mesura s’ha pres davant el 
perill imminent de caiguda de branques, evitant un risc per a 
les persones, en certificar que l’afectació interna dels arbres era 
molt gran. L’insecte és una nova espècie invasora a Europa, 
d’origen asiàtic, que afecta principalment moreres, però també 
s’estudia la seva afectació en perers, pomers i vinyes. L’efecte 
de l’escarabat-vespa en les moreres és devastador, ja que les 
seves larves s’alimenten dels troncs i les branques de l’arbre, 
interrompent el flux de sàvia i produint la mort de l’arbre si 
l’afectació per larves és gran. La retirada dels arbres malalts del 
municipi va acompanyada de la seva substitució i adequació 
de l’espai públic. 

Aparcament, parcs i poliesportiu
Ja s’han acabat els treballs de la desbrossada, neteja, anivella-
ment i asfaltat del solar del carrer de Sant Joan 8-12. Aquest 
espai que provoca, des de fa anys, problemes de salubritat i 
molèsties als veïns, ha estat executat de manera subsidiària per 
part de l’Ajuntament. El solar, de 1.200 m2, és propietat de 
la mercantil Soriano Catalana de promociones, que haurà de 
fer-se càrrec de les despeses generades d’aquesta execució i que 
ascendeixen a 25.219,54 €. A més, l’Ajuntament ha instal·lat 
recentment, a una desena de parcs del municipi, una sèrie de 
jocs inclusius, per aprendre jugant els números en Braille i el 
llenguatge de signes, una iniciativa sorgida de la Taula per la 
Diversitat Funcional. El joc consisteix en un plafó on, per una 
banda, té un panell amb l’alfabet complet en llenguatge de 
signes, juntament amb la seva equivalència alfabètica. A l’altra 
banda del joc hi ha un panell que conté la numeració de l’1 al 
30 gravada en relleu i la seva transcripció en Braille. D’altra 
banda, durant els pròxims mesos, es duran a terme tasques de 
reparació i manteniment a les pistes esportives i el tancament 
de la pista de grades del poliesportiu municipal, amb la substi-
tució del paviment de formigó, reparacions puntuals de forats 
o despreniments del paviment i la instal·lació de noves porteri-
es, nous punts de llum i xarxes de separació, entre altres. 

Una vegada retirats els arbres malalts, es procedirà a la seva substitució

El solar del carrer de Sant Joan ja no provocarà més problemes de pols

Treballs de millora de les pistes esportives
del Poliesportiu Municipal
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Opinió
Un nou mandat de treball, 
lluita i participació
El passat dissabte 15 de juny es va constituir 
el nou ple de l’Ajuntament de Ripollet, fet 
que suposa l’inici d’un nou curs polític mu-
nicipal que s’estendrà fins a l’any 2023 i on 
Decidim ha pogut revalidar l’alcaldia i confi-
gurar un nou govern municipal.
A partir d’aquest moment comença la tasca 
de seguir treballant durant 4 anys, temps en 
el que farem efectiu el programa electoral 
amb què Decidim es va presentar a les elec-
cions. Un programa que busca seguir lluitant 
per la igualtat, el benestar i la justícia social al 
nostre municipi per tal d’assolir un Ripollet 
més habitable, participatiu, feminista i co-
munitari.
Però, més enllà del programa polític, a Ri-
pollet enfrontarem reptes que, com a co-
munitat, únicament podrem encarar amb la 
mobilització i la participació de les persones 
i entitats de la nostra ciutat. Reptes com el 
tancament de grups a les nostres escoles, que 
malmeten el dret a una educació pública i de 
qualitat; reptes com els desnonaments, que 
roben a les nostres veïnes i veïns el seu dret 
a un habitatge digne i adequat; reptes com 
ajudar a les persones a aconseguir una ocu-
pació en unes condicions laborals dignes, 
assolint l’autèntic dret al treball que les nor-
matives laborals actuals han reduït a la més 
mínima expressió.
Tots aquests reptes, i molts d’altres, compten 
al nostre municipi amb una xarxa comunità-
ria d’acció i suport tan potent i increïble que 
fa que totes les persones que formem part de 
Decidim ens sentim encara més orgulloses 
d’haver estat escollides per formar el govern 
municipal d’aquesta ciutat viva, activa i llui-
tadora.
Per tot això, des de Decidim ens compro-
metem a respondre a aquesta confiança amb 
tota la responsabilitat, el treball i l’esforç que 
siguin possibles i necessaris. I animem a tot-
hom a participar-hi.
Només amb l’esforç de totes i tots tindrem 
les condicions de vida que ens mereixem.

Iniciem nova legislatura
Primer voldria felicitar al Sr. Alcalde pel seu 
nomenament en nom del grup socialista. Li 
desitgem molts encerts en aquesta nova eta-
pa.
Vull tenir un record especial pels regidors del 
nostre grup que han fet una excel·lent feina 
al darrer mandat i que ja no continuaran en 
aquest, com han estat el Juan Parralejo, Rosa 
Martín, Maria del Mar Viera, Maria Lladó, 
Toni Francolí i José Luis Suárez A tots ells, 
moltes gràcies per la seva dedicació i pel seu 
amor a Ripollet.
També voldria aprofitar per donar les gràcies 
a tots els votants socialistes que el 26 de maig 
ens van donar el seu suport. El Grup Muni-
cipal del PSC ha estat la 2a força a les darreres 
eleccions.
Som un grup jove, amb ganes i preparació 
per fer una tasca d’oposició intensa, dedica-
da a vetllar pels interessos de Ripollet perquè 
nosaltres també representem a Ripollet.
Treballarem amb la voluntat de cercar acords 
de ciutat i amb una voluntat de diàleg ferma. 
Ripollet s’ho mereix. Tenim molts reptes al 
davant com a ciutat i necessitem acords de 
ciutat per fer-los realitat.
Confiem i esperem que aquesta vegada por-
tin a terme el seu programa electoral, ara no 
ha d’haver-hi excuses. Ripollet té recursos 
per fer-ho possible. Necessitem el nou hos-
pital, la nova residència, el nou centre de dia, 
uns nous equipaments culturals, educatius i 
esportius, nous habitatges públics, un nou 
mapa públic de transports, reduir les desi-
gualtats socials, baixar la taxa d’atur, una ciu-
tat inclusiva, un Ripollet per la gent jove i la 
gent gran. Com vostè va dir fa 4 anys, volem 
el pa sencer de veritat.
Sr. Osuna li desitgem molta sort per gover-
nar Ripollet.
Nosaltres treballarem per no defraudar a 
ningú.
I com va dir Karl Marx: “La peor lucha es la 
que no se hace”.

Gracias Ripollet, somos
tu voz
Desde Ciudadanos-Partido de la ciudadanía 
queremos dar las gracias a todos aquellos ciu-
dadanos que, con su voto, han conseguido 
que los valores constitucionales sigan es-
tando representados en el Ayuntamiento de 
Ripollet. Los tres concejales obtenidos nos 
mantienen como tercera fuerza política en 
la Corporación y desde la oposición vela-
remos escrupulosamente por la gestión del 
“interés general”. Seremos la voz que siga 
defendiendo la limpieza de nuestros parques, 
la solución a la falta de aparcamiento, la lim-
pieza del cauce del Río Ripoll, la gestión de 
un mercado competitivo, la construcción 
de una residencia para nuestros mayores, la 
defensa del “soterrament” de la autopista a 
su paso por Ripollet y tantas y tantas cosas 
que son necesarias para nuestra convivencia 
y que esperamos nuestro nuevo gobierno 
tenga la sensibilidad para llevarlas a cabo. Es 
evidente que nuestro Ayuntamiento comen-
zará a marcar sus propósitos después de las 
vacaciones veraniegas a través de las orde-
nanzas fiscales (cuanto pretende recaudar) y 
de la confección de su primer presupuesto de 
legislatura (como pretende invertir). Será a 
partir de dicha fecha donde podrán comen-
zar a perfilarse cuales son las prioridades y 
objetivos de quienes han obtenido mayori-
tariamente la confianza de los ciudadanos. 
Por otro lado y en un mes de Septiembre 
previsiblemente electoral con la parálisis que 
sufre el Parlament, a nadie se le escapa que 
DECIDIM apuesta abiertamente por el “de-
recho a decidir” sobre la independencia de 
Catalunya. Desde C´s seguiremos defendi-
endo todo aquello que nos “une” y forjare-
mos acuerdos con aquellos partidos políticos 
que rechacen el lastre de la corrupción, así 
como con los que apuesten decididamente 
por el sostenimiento del orden constitucio-
nal. Nuestros enemigos verdaderos, lejos de 
España y los españoles, son el paro, la crisis y 
la corrupción.
En ello trabajaremos.
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Seguim fent política
Ara fa quatre anys, Decidim Ripollet va 
guanyar les eleccions trencant així amb un 
llarg període de govern del PSC i CiU. Des 
d’Esquerra Republicana vam apostar pel nou 
model de ciutat que Ripollet necessitava, 
i encara ara segueix necessitant. Per aquest 
motiu, vam votar a favor de la investidura de 
l’alcalde Osuna. Al llarg de la legislatura hem 
estat treballadores i col·laboradores, alhora 
que exigents, amb l’objectiu de ser eficients 
i resolutives. Fins i tot després que Decidim 
trenqués negociacions amb nosaltres per ar-
ribar a estranys pactes amb Ciutadans, des 
d’Esquerra Republicana vam continuar tre-
ballant amb la finalitat d’aconseguir aquest 
nou model de ciutat que encara estem es-
perant. Malauradament, el resultat d’aquesta 
feina discreta, silenciosa però intensa i sovint 
exitosa, no sempre ha estat reconegut.
Comença una nova legislatura en la qual no 
deixarem de lluitar per aconseguir aquest 
model de ciutat però ho farem d’una manera 
diferent: ara deixarem de recolzar i passarem 
a exigir; Esquerra Republicana de Ripollet 
no és ni serà mai la crossa de ningú.
Així doncs, continuarem treballant al costat 
de les nostres veïnes i veïns, obertes a parlar 
amb tothom, a trobar consensos i a cercar 
solucions pels que les necessiten; a preparar 
Ripollet com a ciutat de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, lluitarem contra l’atur, exigi-
rem que s’atenguin les necessitats socials... 
Necessitem una administració eficient que 
pugui dur a terme aquestes prioritats que la 
gent del nostre municipi necessita.
Una nova cultura política s’ha consolidat a 
Ripollet: Esquerra Republicana té una nova 
manera de fer i d’entendre la gestió dels afers 
públics. Pensem que ha arribat el moment de 
demanar resultats i esperem que el govern 
estigui a l’altura donat que el diàleg perma-
nent i l’acord són dues exigències ciutadanes, 
exigències fonamentals per a encarar aquest 
procés tan necessari i urgent de dignificació 
de la política.
Salut i República.

SOM Ripollet: 881 gracias
Desde SOM Ripollet queremos aprovechar 
este espacio para dar las gracias a las 881 per-
sonas que depositaron su confianza en nu-
estra formación política, votándonos en las 
elecciones del pasado 26 de mayo. Gracias a 
vuestra ayuda, SOM Ripollet consiguió los 
votos necesarios para tener representación 
en el consistorio y que nuestra cabeza de lis-
ta, Melodi López, pueda participar desde la 
oposición, en la dinámica política del mu-
nicipio. Nuestro objetivo es el mismo que 
cuando iniciamos nuestra andadura políti-
ca: escuchar a la ciudadanía y hacer llegar 
sus quejas, problemas, propuestas e ideas al 
Ayuntamiento. Queremos dar voz a las per-
sonas que no se sienten escuchadas ni re-
presentadas. Gracias por vuestra confianza, 
apoyo y ayuda, ya que sin vuestro soporte no 
hubiera sido posible. También nos gustaría 
agradecer a la ciudadanía su participación, 
ya que estas elecciones ha incrementado un 
7,48% respecto a las anteriores. Por último, 
felicitar al equipo de Decidim Ripollet por 
su gran resultado. Esperamos poder trabajar 
conjuntamente para hacer de Ripollet, un lu-
gar mejor. ¡881 gracias!
Des de SOM Ripollet volem aprofitar aquest 
espai per a donar les gràcies a les 881 per-
sones que van dipositar la seva confiança en 
la nostra formació política, votant-nos a les 
eleccions del passat 26 de maig. Gràcies a la 
vostra ajuda, SOM Ripollet va aconseguir 
els vots necessaris per a tenir representació 
al consistori i que la nostra cap de llista, Me-
lodi López, pugui participar des de l’oposi-
ció, en la dinàmica política del municipi. El 
nostre objectiu és el mateix que anem fent 
des que vam iniciar la nostra candidatura 
política: escoltar a la ciutadania i fer arri-
bar les seves queixes, problemes, propostes i 
idees a l’Ajuntament. Volem donar veu a les 
persones que no se senten escoltades ni re-
presentades. Gràcies per la vostra confiança, 
suport i ajuda, ja que sense el vostre suport, 
no hauria estat possible. També volem agra-
ir a la ciutadania la seva participació, ja que 
aquestes eleccions ha incrementat un 7,48% 
respecte a les anteriors. Per últim, felicitar 
a l’equip de Decidim Ripollet, pel seu gran 
resultat. Esperem poder treballar conjunta-
ment per poder fer de Ripollet, una ciutat 
millor. 881 gràcies!
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PUNt
I APARt

Es presenta el 
programa de la 
Festa Major 2019
La Comissió de Festa Major, seguint la tendència dels últims 
anys, va presentar el programa de la festa que prendrà 
Ripollet del 22 al 26 d’agost, amb un total de 90 activitats 
previstes. Aquesta Festa Major, que estarà també emmar-
cada en l’Any de les Arts Escèniques, girarà també entorn 
dels quatre eixos que ha seguit les darreres edicions: parti-
cipació, descentralització, àmplia oferta i personalitat.

El programa, que s’ha estat elaborant des del passat mes d’oc-
tubre, s’ha treballat amb tot d’entitats, organitzades en quatre 
grans comissions: la Jove, la Infantil, la de la Vinya i la del 
Pregó. Una comissió, la del Pregó, encara secreta, com també 
ho és la identitat del pregoner o pregonera d’aquest any. 
L’objectiu és fer arribar activitats a tots els públics i a tots els 
barris, sense oblidar la personalitat pròpia de la ciutat.
A la presentació del programa l’alcalde de Ripollet, José María 
Osuna, va destacar com “en els darrers 4 anys hem vist com 
ha crescut el nombre d’activitats i amb ell també el nombre 
d’entitats participants”. Pel regidor de Cultura, Oriol Mor, 
s’ha elaborat el programa “pensant a ampliar l’oferta per al 
públic familiar i per portar encara més la festa als barris”. Una 
de les novetats d’aquesta edició és l’inici de les activitats el 
dijous, amb la Pre-Festa de l’Aresta.
D’entre les novetats d’aquesta edició també destaca el retorn 

a les tradicions que busca el Mercat de la Vinya, que ocuparà 
novament el nucli antic i oferirà una programació d’activi-
tats pròpia, entre elles la trepitjada del raïm. També hi haurà 
activitats per a tots els públics, d’on destaca la representació 
de l’espectacle Nueva York en un poeta, a càrrec d’Alberto San 
Juan, un homenatge a Federico García Lorca.
Pel que fa als espais, la plaça del Molí es convertirà en una 
zona de concerts. Als barris de Pont Vell, Can Mas, Pinetons 
i Can Clos, s’afegeix Sant Andreu com a escenari, on es farà 
una gran festa dedicada als animals. I la plaça de Pere Quart 
es manté com a zona de petits lectors, dinamitzada per la 
Biblioteca.

Una Festa Major amb perspectiva de gènere
La perspectiva de gènere s’ha convertit en un eix transversal 
de la Festa Major, buscant anar més enllà dels punts lila d’ac-
tuació en casos d’agressions o comportaments masclistes. Una 
comissió tècnica està treballant en l’elaboració d’un protocol 
contra la violència masclista i LGTBIfòbica, que es presentarà 
més endavant, i es formarà tot de persones involucrades en la 
Festa Major per tal de prevenir i donar una actuació integral 
en casos de violències no desitjades. També s’ha volgut donar 
perspectiva de gènere al concert del dissabte a la nit, amb 
Tribade, un grup de rap femení, feminista i reivindicatiu.

La Comissió de Festa Major 2019 a la presentació del nou programa

D’esquerra a dreta, exposició de carros
al Mercat de la Vinya, cartell de l’edició
d’enguany del Ripollet Rock i Correaigües
de l’edició de 2018
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Uns 1.500 infants assistiran als Casals d’Estiu de Ripollet
Les activitats d’estiu de lleure i esportives van iniciar-se el 
passat 25 de juny i s’allargaran fins al 26 de juliol. Aquesta 
setmana ha començat amb uns 1.100 infants inscrits, d’entre 
3 i 14 anys, als casals d’estiu que organitzen les entitats de 
lleure i les AMPA als centres educatius de Ripollet. A més 
d’aquells registrats als clubs i esplais del municipi, el PAME 
ja té apuntats entre 350 i 400 infants cada setmana. L’ajunta-
ment s’encarrega de cobrir les despeses de manteniment (llum, 
aigua, gas i neteja) i subvenciona el 100% del cost del personal 
vetllador, més una part de les despeses de cada entitat. Aquest 
estiu, els infants i joves de 3 a 17 anys tenen un total d’onze 
propostes d’activitats de lleure i esportives entre les quals es-
collir. El programa compta amb una activitat menys que l’any 
passat, donat que l’AFI El Martinet, tot i formar part de la 
Comissió de Casals d’Estiu, finalment no durà a terme l’activi-
tat, ja que l’escola estarà en obres. Així, ofereixen activitats el 

Patronat Municipal d’Esports, el CE La Gresca, l’EFB Ripollet, 
el CE l’Estel, l’AMPA Escola Enric Tatché i Pol, el Club Tenis 
Ripollet, el Bàsquet Sant Gabriel, l’AFA Els Pinetons, l’Asso-
ciació Futbol Sala Ripollet, l’AMPA Gassó i Vidal i el Club de 
Futbol Ripollet. En total, més de 1.500 places disponibles. Les 
propostes han estat treballades per les entitats organitzadores 
i el PAME, amb el grup tècnic de l’Ajuntament de Ripollet, 
dins la Comissió de casals d’activitats d’estiu de lleure i espor-
tives. Totes elles es realitzaran en espais municipals, com ara 
escoles, instal·lacions esportives i altres espais culturals. A més 
dels infants, la CE La Gresca ha organitzat la segona edició del 
casal “A la flor de la vida”, que compta amb 40 participants i 
una gran varietat d’activitats culturals, esport, viatges, ciència 
i treballs manuals. Aquestes s’han organitzat de forma partici-
pativa, amb els vots de tots els usuaris, que també han suggerit 
les activitats i les destinacions que més els interessaven.

MéS
CIUtAt

nnnnnnn
Ripollet es torna a mullar per l’esclerosi
Com és tradició, cada any el PAME se suma a la 
campanya ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’, una 
acció de sensibilització social i de solidaritat amb 
les 46.000 persones que pateixen Esclerosi Múltiple 
a Espanya. L’activitat es desenvoluparà a la piscina 
descoberta de 10,30 h a 19 h i es comptabilitzaran els 
metres nedats per solidaritat i els participants rebran 
un diploma acreditatiu.

nnnnnnn
Els CAP Pinetons obrirà matí i tarda tot l’estiu
El Centre d’Atenció Primària Pinetons estarà obert tot l’estiu, 
de 8 a 20 h, a diferència dels anys anteriors, quan l’horari era 
només de matí durant el mes d’agost. En canvi, el CAP La 
Farigola restarà tancat a les tardes, del 29 de juliol al 23 d’agost, 
ambdós inclosos. A més, a partir del 26 d’agost, que augmen-
ta la demanda, es reforçarà el servei al matí a La Farigola i a 
les tardes a Els Pinetons, garantint l’atenció als usuaris, tant al 
centre com a domicili.
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Ripollet es guarneix amb les 
catifes i Espais amb Encant
La Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica, en col-
laboració amb entitats, veïns i artistes locals, va organitzar 
el diumenge, 16 de juny, una nova edició de la celebració 
dels Espais amb Encant, coincidint amb les catifes florals de 
Ripollet Costums i Tradicions. Aquest any, el fil conductor 
dels Espais van ser les arts en els seus diferents vessants, amb 
diversos espectacles programats, com una mostra de curts de 
teatre i dansa a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO de l’Institut 
Can Mas, representacions per part de La Careta Teatre, dansa 
contemporània a la capella de l’escola FEDAC, un concert 
oferit per l’Associació Musical Kanyapollet, un nou mural a 
la paret de l’antic ajuntament per part de l’artista JaviGaar i 
poesia al Jardí Romàntic de la plaça Padró, entre altres. L’ob-
jectiu d’aquest esdeveniment és dinamitzar el centre històric 
de Ripollet i mostrar al públic el seu encant patrimonial.

Catifes florals
Paral·lelament, l’entitat Ripollet Cultura i Tradició va tornar 
a guarnir els carrers del nucli antic de catifes florals, amb la 
col·laboració del veïnat i entitats de la vila. La seva confecció 
va començar de matinada i es van poder admirar tot el dia, a 
més del tradicional Ou com balla, al pati de l’absis de l’Esglé-
sia. També es van poder veure les mostres fotogràfiques del 
Corpus 2018 i la mostra sobre la projecció internacional de 
les catifes i catifaires de Ripollet. 

nnnnnnn
Clou el 25è aniversari
de l’AETMV
El passat 14 de juny l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell va tancar les celebracions del seu 25è aniversari, 
en un acte presentat per la pallassa pepa Plana. Hi va haver 
projeccions d’algunes de les activitats que s’han dut a terme 
aquests mesos, a més d’actuacions. Per acabar, es va celebrar 
un sopar de germanor amb la gent que va col·laborar en l’ani-
versari. L’AETMV va néixer amb la transformació, a mitjans 
dels anys 90, de l’antic mercat en l’actual teatre. S’ha encarre-
gat de la programació estable del Teatre Auditori, en conveni 
amb l’Ajuntament, a través de l’autogestió i la participació, 
per fomentar les arts escèniques i la cultura popular.

nnnnnnn
Els tallers del Centre 
Cultural exposen el curs
Durant el passat mes de juny els tallers del Centre 
Cultural van acabar el curs, i amb el final de curs 
van arribar les diferents exposicions. Els primers 
a exposar van ser els alumnes del taller d’arts plàs-
tiques, amb l’exposició CreativitArt, inaugurada a 
finals de maig. També van inaugurar l’exposició per 
aquelles dates el taller de puntes de coixí, que van 
mostrar una imatge diferent de l’habitual. L’exposi-
ció Llums i ombres va mostrar diferents arts decorati-
ves, i la Rambla amunt, rambla avall va permetre que 
els alumnes del Taller d’Art donessin la seva pròpia 
visió de les rambles de Ripollet. Per últim, Concien-
ciArte va voler reivindicar la importància de cuidar 
l’entorn.

Pere Padró (Ripollet Cultura i Tradició) acabant una de les catifes 

JaviGaar pintant un mural a la pared lateral de l’antic Ajuntament 
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Quarta victòria del Palau 
Ausit pel seu prototip de 
cotxe elèctric
El dissabte 8 de juny l’equip d’estudiants del Grau Superior 
d’Automoció de l’Institut Palau Ausit es va proclamar gua-
nyador de la sisena edició de l’ElectroCat, la tercera vegada 
consecutiva que l’equip s’endú aquest palmarès i la quarta en 
global. Roger Ubía, cap de departament de la FP d’automo-
ció de l’Institut, va mostrar la seva satisfacció per la victòria, 
especialment per “la solució d’alguns problemes, com el canvi 
de rodes o que ens va saltar la bateria del cotxe per culpa dels 
sots”. L’Electrocat és una competició on alumnes de Cicles 
Formatius de Grau Superior d’arreu de Catalunya posen a 
prova els prototips de vehicle elèctric fabricats per ells matei-
xos durant el darrer curs escolar, circulant per circuit urbà. A 
més del factor competició, es posa en valor el vehicle elèctric, 
el respecte amb el medi ambient i la reducció de la pol·lució. Integrants de l’equip del Palau Ausit a l’Electrocat. Foto: Oriol Alella Fotografia

nnnnnnn
Treballs de recerca premiats
El Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental 3, 
amb el suport dels ajuntaments dels municipis que l’inte-
gren, va lliurar el 29 de maig els Premis als treballs de recerca 
d’alumnat de batxillerat del curs 2018-2019. Es van premiar 
un total de sis treballs ripolletencs, dos de cada institut.
De l’institut Lluís Companys, les propostes reconegudes són 
‘El tabac, una droga social a l’adolescència’, de Malika El 
Guerche; i ‘Els maons de la matèria’, de Younes Akhazzan. 
De l’institut Can Mas, els premis han estat per a Xavi Altimira 
i Vicenç Altimira, amb ‘La borsa’; i per a Pau Garró, Oriol 
Garró i Albert Prieto, amb ‘Smart Mirror’. De l’institut Palau 
Ausit, Laura Garcia ha estat reconeguda per ‘La reproducció 
assistida, una forma diferent de crear vida’ i Ariadna Sánchez i 
Cristian Benítez, per ‘El papel de la mujer en la literatura’.

nnnnnnn
Les municipalitzacions ja són una realitat
La darrera setmana de juny es va posar en marxa la societat mercantil Genera, mitjà propi, SL, que ha subrogat el 100% 
de la plantilla de treballadores del servei de neteja d’edificis de la . La creació d’aquesta empresa pública va ser aprovada 
al Ple de juny de 2017 i amb la seva posada en marxa el govern municipal fa realitat una de les seves claus de mandat de 
l’anterior legislatura. L’Ajuntament mantindrà el seu compromís de respec-
tar les condicions laborals i l’antiguitat de les més de 40 treballadores del ser-
vei de neteja, “un sector feminitzat i precaritzat, que hem optat per dignifi-
car les seves condicions”, en paraules de la tinent d’alcalde, Pilar Castillejo.
Aquest juliol també es fa efectiva la municipalització de les escoles bres-
sol públiques La Verema i La Rodeta del Molí, amb la subrogació de les 
20 treballadores. En el cas de les escoles ressol, per necessitats del servei i 
seguint criteris pedagògics, s’han modificat les condicions de quatre de les treballadores, dues de les quals passen a ser 
coordinadores, una a cada centre.
L’empresa Genera mitjà propi, SL, 100% pública, tindrà la seva seu, provisionalment, a les instal·lacions del Patronat 
Municipal d’Ocupació. Amb aquesta gestió directa per part de l’Ajuntament es garanteix l’estabilitat de les treballado-
res, a més de la transparència, la participació, la sostenibilitat i la qualitat dels serveis municipalitzats.
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nnnnnnn
El Lluís Companys es torna
a bolcar-se pels infants del Taulí
El dissabte, 15 de juny, va arribar la 3a Festa Solidària de l’Institut Lluís Companys, 
que va coincidir amb la Cursa Solidària impulsada per l’Institut. La jornada va 
començar amb partidets, lliguetes i concursos a les 10 h del matí, coincidint amb 
la inscripció i check-in de la Cursa Solidària. A la cursa s’hi van apuntar uns 115 
participants, els quals van aportar 5 € cadascun, 575 € en total. El format de la festa 
va consistir en jocs populars, competicions esportives, inflables i actuacions d’enti-
tats, com el grup de patinatge de Ripollet, Gitanes de Ripollet, Dansa Jove Noelia 
España, el Grup de Hip Hop, alumnes de l’institut, el Gimnàs Diver-fit, Epidèmic 
Dance Show i la tradicional rifa solidària. Els beneficis estaven destinats al projecte 
“Una Onada de petits somriures” de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, per la reno-
vació d’espais i mobiliari de l’ala de pediatria i el CDIAP, a més d’integrar-hi jocs i 
passatemps per millorar l’estada dels infants.

nnnnnnn
Mig miler d’alumnes sacsegen
el Joan Creus en la 8a Trobada
de Dansaires
Uns 550 infants de l’escola Enric 
Tatché, Ginesta, Anselm Clavé, Tia-
na de la Riba, Gassó i l’escola Viver 
de Montcada varen omplir d’alegria i 
il·lusió el Pavelló Municipal Joan Creus 
durant la 8a Trobada de Dansaires, el 
passat divendres, 14 de juny. La troba-
da fusionava estils de música del segle 
XX i XXI amb música tradicional de 
diferents països amb passos de dansa 
tradicional i moderna.

nnnnnnn
L’esport extraescolar tanca la temporada amb 1.771 participants
Les instal·lacions del Poliesportiu Municipal van acollir, un any més, la festa 
de cloenda de l’esport extraescolar. La jornada va tenir lloc el passat dissabte, 
1 de juny, i els infants que hi van participar van gaudir durant tot el matí de 
jocs inflables, jocs de pista, activitats a les piscines i un esmorzar popular. La 
cloenda de l’esport extraescolar, celebrada el dissabte, 1 de juny, va tancar el 
curs amb 1.771 participants. Durant aquesta temporada, els infants han po-
gut gaudir d’esports col·lectius com futbol sala o bàsquet, així com atletisme, 
tennis taula, patinatge o natació. 
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nnnnnnn
Obrint camí a la medicina alternativa
El passat 30 de maig, dins del programa per a autors locals ‘RipoLletres’, Clara Biosca, metgessa del CAP 
Pinetons i Marta Bueno, farmacèutica i coautora, van presentar el llibre ‘Camins de salut: recursos infinits 
per a una vida més saludable’, a la Biblioteca Municipal. L’obra tracta de vies alternatives a la medicina 
convencional, específicament pel que fa a la millora dels hàbits saludables per evitar malalties i la comu-
nicació entre diferents àmbits de la medicina per millorar la prevenció i evitar la sobre medicació. En una 
entrevista a InfoRipollet, Biosca afirmava que “El normal és estar sa, i cada vegada tenim més malalts. Al 
llarg de la meva vida he anat descobrint eines i ara les vull transmetre”. Bueno alertava sobre factors de 
risc que poden accelerar el desenvolupament de malalties: “Alimentació, estrès, qualitat de l’aire, l’aigua, 
problemes emocionals... cal tractar la comunicació i actuar per evitar que aquests factors ens exposin a ma-
lalties”. També afirmen que la figura d’Hipòcrates les ha inspirades “Cal tenir en compte els seus principis, 
especialment la visió global de la medicina, per això professionals de molts sectors han col·laborat en el 
llibre”. Amb tot, dissuadeixen l’ús de la medicina alternativa com a única via per a la curació: “Ha de ser 
un complement de la medicina moderna, però es pot treballar conjuntament per millorar la prevenció”.

nnnnnnn
Torna l’Orgull #RIPOLGTBI
El dissabte, 20 de juliol, l’Ajuntament, amb la col-
laboració de l’Observatori Contra l’Homofòbia, 
Proud Ripollet i la Diputació de Barcelona, organit-
zen la Diada LGTBI de Ripollet, al parc del riu Ri-
poll. A les 20 hores es farà la part reivindicativa, amb 
la lectura del manifest i actuacions d’entitats locals. A 
la nit, hi haurà concerts fins a la matinada i un espec-
tacle drag, tots gratuïts i amb servei de barra a preus 
populars. Presentat per Ly i Estrella Xtravaganza, 
actuaran La Pelopony, GaGa Xpression (tribut a 
Lady Gaga), Samantha Hudson i Circa Club. També 
pujaran a l’escenari les artistes locals Tonisha Heels, 
The Milkshake i Linda Atenea. Més info a pàg. 21.

nnnnnnn
La primera edició del tastet d’oficis “De l’horta
al plat” culmina amb una mostra gastronòmica
El dimecres, 12 de juny, es va celebrar l’acte de cloenda del 
“Tastet d’Oficis: de l’horta ecològica al plat”, a la cuina del 
Mercat Municipal. El programa, dirigit a joves que no han 
acreditat l’ESO o han abandonat els estudis prematurament, té 
com a objectiu que els participants retornin a la formació pro-
fessional o acadèmica. Durant el projecte, els joves han rebut 
50 hores de formació en l’àmbit de l’agricultura i de l’hostaleria. 
Una de les usuàries, Lucía Gómez, ha comentat que el progra-
ma l’ha ajudada a “decidir el que vull fer, que és la cuina, però 
també m’ha ensenyat coses que no m’esperava, com ara plantar 
hortalisses, que no hagués pensat mai que faria”.
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PARLEM
AMB...

JORDI

Perquè esteu fent actes el dia 8 de cada 
mes?
Judith: Nosaltres creiem que la lluita 
feminista no és cosa només del 8M i, 
per tant, hem de continuar fent actes i 
animant a la gent a què s’involucri més 
en el Comitè de Dones de Ripollet i 
participi dels actes durant tot l’any. El 
8M està molt bé, és molt guai i té molta 
participació. Però la resta de l’any, què? 
Hem de parlar-ho, el feminisme ha d’es-
tar visible cada dia. També ens agrada 
remarcar que la qüestió és llençar-se a 
ocupar espais que tradicionalment han 
estat masculinitzats. Prendre part d’actes 
que normalment no ens representen per-
què no tenen representació femenina ja 
és transformador.

Com és que s’ha creat aquest comitè?
Helena: El Comitè es va crear en res-
posta al fet que vam veure que les altres 
poblacions s’estaven organitzant de cara 
a la vaga del 8 de març. Crèiem que a 
Ripollet també havia de ser visible aquest 
8M i vam fer créixer les primeres troba-
des que fèiem un grup de dones, sovint 
acompanyades també d’algun home, 
quan es produïa algun feminicidi a Es-
panya. La resposta que vam tenir va ser 
tan gran que no vam voler que acabés 
allà i vam voler continuar fent coses per 

Helena Bea i Judith España,
del Comitè de Dones de Ripollet
El Comitè de Dones de Ripollet continua ben actiu, més enllà 
del 8 de març. Les dones ripolletenques, unides, organitzen 
actes el dia 8 de cada mes per continuar amb les reivindica-
cions feministes per tal d’aconseguir un Ripollet més just i 
igualitari. A més, cada primer dijous de mes prenen la plaça 
del Molí per homenatjar totes les dones assassinades a la 
plaga de feminicidis que encara, tristament, passen avui dia.

buscar transformar Ripollet en una ciutat 
lliure de violències masclistes i la més 
igualitària possible.

Com funciona el vostre Comitè?
Helena: Ens reunim el primer dijous de 
mes a les set de la tarda i fem accions de 
protesta pels feminicidis que encara avui 
dia es produeixen. 
Judith: Abans ens concentràvem a cada 
feminicidi que hi havia a l’Estat, però per 
curar-nos a nosaltres mateixes i tenir el 
nostre espai marcat vam decidir que fos 
el primer dijous de mes.
Helena: I el dia 8 de cada mes coordi-
nem entre totes una activitat. Hem fet la 
inauguració del Mural feminista, un ho-
menatge a Neus Català i un Micro obert. 
A part, ens trobem cada últim dissabte de 
mes en assemblea per organitzar activi-
tats i fer propostes.

Quin tipus de dones participen del vos-
tre Comitè?
Helena: Hi ha dones de tota mena. Des 
de nenes que acompanyen a les seves 
mares, fins a dones grans que passen la 
vuitantena. És un grup molt heterogeni, 
però sí que tenim moltes dones entre uns 
trenta i cinquanta-cinc anys. Són dones 
de diferents ocupacions, edats i grups 
socials.

Quins objectius de futur us marqueu?
Les nostres expectatives finals són 
aconseguir un Ripollet completament 
lliure de violències masclistes i segur 
per a dones de qualsevol classe, amb la 
igualtat com a conseqüència. Un altre 
dels nostres objectius, aquest més proper, 
és arribar també a col·lectius de dones 
immigrants, que sempre és una mica més 
complicat. Però ja anem fent accions, 
per exemple per Sant Jordi vam repartir 
pamflets informatius en àrab.

Què han de fer aquells homes que vul-
guin donar suport a la lluita feminista?
Judith: És molt interessant pels homes 
que també ells mateixos es qüestionin els 
seus propis privilegis. No només ens han 
d’acompanyar, ells també tenen feina a 
fer.

Jordi Pi Lletí
Veris

nnnnnn
“Volem
aconseguir un 
Ripollet lliure 
de violències 
masclistes”
nnnnnnn

PARLEM
AMB...
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Dilluns 1
XERRADA INFORMATIVA 
SOBRE EL CÀNCER DE PELL
A les 17 h, a l’Escola Sant Gabriel
Durant els últims 30 anys, les xifres 
s’han multiplicat degut a la falta d’hàbits 
de protecció a l’exposició solar. És per 
això que la Junta Local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer (AECC) 
ha organitzat una conferència on Mònica 
Granados, tècnica de prevenció de la Seu 
de Barcelona de l’AECC, farà una xerrada 
per conscienciar les veïnes i veïns de 
Ripollet i informar sobre el càncer de pell
i com prevenir-lo.
Organitza: AECC i Escola Sant Gabriel

Dimarts 2 
#ESTIUALABIBLIO - TALLER:
TEMPORADA DE VENTALLS
A les 18 h, a la Biblioteca
Ara que arriba la calor és un bon moment 
per crear ventalls de paper i cartró amb 
materials reciclats per a l’estiu. 
Per a infants a partir de 4 anys
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 4
#ESTIUALABIBLIO - LABORATORI 
DE LECTURA: PIM, PAM, POMELO!
A les 18 h, a la Biblioteca
Una activitat per a descobrir a aquest 
personatge de la literatura infantil creat per 
Ramona Bãdescu i Benjamin Chaud, i la 
seva col·lecció de llibres amb molt d’humor, 
aventures, emocions i algunes preguntes 
filosòfiques. 
Per a infants de 4 a 9 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 5
#ANYSCENICA - CINEMA A LA 
FRESCA: CON AMOR, SIMON
A les 22 h, al pati del Casal de Joves 
Entrada gratuïta. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 6
36A FESTA DE LA FOTOGRAFIA
A partir de les 8.30 h, al c. Indústria, 40, 
Cerdanyola del Vallès
En motiu del 50 aniversari de 
l’AFOCER, la Federació Catalana de 
Fotografia ha sel·leccionat l’associació per 
celebrar-hi la 36a Festa de la Fotografia. 
Amb la participació de models d’Epidèmic 
Dance Show, entre altres. Totes les 
fotografies realitzades durant aquesta 
jornada podran participar al concurs de la 
Federació Catalana.
Organitza: AFOCER

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

DIRECTES DE SAM VIU: 
EL PREDICADOR RAMÍREZ
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Música en directe de la mà del trio 
Predicador Ramírez, format per Paco 
Ramírez, Alan Pardo i Sergi Hurtado. 
Entrada gratuïta. 
Organitza: Associació Sam Viu

RECOLLIDA DE SANG
Al Centre Cultural, de 17 a 21 h
Organitza: CRAC i Banc de Sang

TEATRE: AI, PAT!
A les 18.30 h, al Centre parroquial
Del grup infantil d’Amics del Teatre. Guió 
de Jordi Rodríguez, direcció de Marta 
Figueras i Mònica López. 
Organitza: Amics del Teatre

Diumenge 7
RECOLLIDA DE SANG
Al Centre Cultural, de 10 a 14 h
Organitza: CRAC i Banc de Sang

MAÑANITAS FLAMENCAS
De 10.30 a 15.30 h, a la Peña Flamenca
La Macarena
Música en directe, de la mà d’artistes 
locals i visitants.
Organitza: Peña Flamenca La Macarena

TEATRE: AI, PAT!
A les 11 h, al Centre Parroquial
Del grup infantil d’Amics del Teatre.
Guió de Jordi Rodríguez i direcció 
de Marta Figueras i Mònica López. 
Organitza: Amics del Teatre

DIRECTES DE SAM VIU: 
SUN STREET BLUES
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Música en directe de la mà del grup Sun 
Street Blues. Entrada gratuïta.
Organitza: Associació Sam Viu

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu:3 €.
Organitza: Casal d’Avis

FESTIVAL DE DANSES 
FOLKLÒRIQUES
De 18.30 a 21.30 h, al Teatre Auditori
Preu: 2 €. Entrades a la taquilla del Teatre 
Auditori, una hora abans de l’inici de 
l’espectacle.
Organitza: Comissió Ripolletenca 
d’Activitats Culturals (CRAC)

Dimarts 9
#ESTIUALABIBLIO - TALLER:
LLEGIM I CUINEM!
A les 18 h, a la Biblioteca
L’eruga del conte d’Eric Carle era molt 
petita, però tenia molta gana...vosaltres 
també? I si ens mengem nosaltres a 
l’erugueta goluda? Això sí, serà una 
erugueta feta amb fruites!
Per a infants a partir de 4 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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Dijous 11
#ESTIUALABIBLIO - LABORATORI
DE LECTURA: HERVÉ TULLET,
JUGUEM?
A les 18 h, a la Biblioteca
Activitat que convida als infants a 
experimentar amb la lectura i l’art a través 
dels llibres d’Hervé Tullet, plens de colors, 
formes i jocs visuals. 
Per a infants a partir de 4 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 12
#ANYSCENICA - CINEMA A LA 
FRESCA: BILLY ELLIOT
A les 22 h, al pati del Casal de Joves 
Entrada gratuïta. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 13
FESTA DEL BARRI
DE SANT ANDREU
Durant tot el dia, al parc de Norbert 
Fusté
9.40 h Pregó a càrrec de la Xamuskina
10 h Xocolatada popular
10.15 h VIIIè Torneig Escacs Llampec 
a càrrec del Club d’Escacs Palau Ausit. 
Inscripcions al 626 570 770
De 10.30 a 11.45 h Dos tallers infantils a 
càrrec de La Gresca.
De 10.30 a 11.30 h Concurs de dibuix 
infantil
11.45 h Lliurament de premis del Concurs 
de dibuix
De 12 a 13 h Festa de l’escuma
De 18.30 a 20.30 h Actuacions de 
Bollywood Dancing Ganesh, Cuadro 
Andaluz, Dani Gaspar, Innedit Dance 
Complex, Graceland i Ri-Pollet en línia 
23 h Revetlla amb el Duo Al@ma Durant 
tot el dia hi haurà servei de bar
Organitza: AV Sant Andreu

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

DIRECTES DE SAM VIU: 
OPEN DAY MUSIC
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Entrada gratuïta.
Organitza: Associació Sam Viu

CINEMA A LA FRESCA
A les 21 h, al pati del Casal de Joves 
Entrada gratuïta. 
Organitza: Associació Cultural El Local

Diumenge 14
MULLA’T PER L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE 
De 10.30 a 19 h, a la piscina descoberta 
del Poliesportiu Municipal
El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix, un any més, al Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple. A banda de poder
nedar per una bona causa, s’instal·larà a 
l’exterior un estand on es podrà col·laborar 
econòmicament i comprar marxandatge.
Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripollet 

MAÑANITAS FLAMENCAS
De 10.30 a 15.30 h, a la Peña Flamenca
La Macarena
Música en directe, de la mà d’artistes
locals i visitants.
Organitza: Peña Flamenca La Macarena

DIRECTES DE SAM VIU: 
MATILDA BLUE
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Música en directe de la mà del grup 
Matilda Blue. Entrada gratuïta.
Organitza: Associació Sam Viu

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu:3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Dimarts 16
#ESTIUALABIBLIO - TALLER:
HAMA BEADS
A les 18 h, a la Biblioteca
Utilitzant les populars Hama Beads, unes 
pecetes de plàstic que es fan servir per 
realitzar manualitats, farem un munt de 
creacions per fer clauers, penjolls, etc. 
Per a infants a partir de 4 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 18
#ESTIUALABIBLIO - LABORATORI
DE LECTURA: BUSCANT EN WALLY!
A les 18 h, a la Biblioteca
En Wally, és el personatge de la literatura 
infantil més buscat de tots els temps, i tot 
i que té més de 30 anys, buscar-lo entre 
les pàgines dels llibres continua sent tant 
divertit com el primer dia. 
Per a infants a partir de 4 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

Dissabte 20
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

DIRECTES DE SAM VIU: 
LA CIFRA NEGRA
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Música en directe de la mà del grup 
‘La Cifra Negra’, Entrada gratuïta.
Organitza: Associació Sam Viu

#RIPOLGTBI - DIADA LGTBI: 
L’ORGULL DE RIPOLLET
A les 20 h, al parc del riu Ripoll
Concentració, lectura d’un manifest i 
actuacions de la Xamuskina, Epidemic 
Dance Show, SB Dance i Parados Unidos 
+ Aspadi. Entrada gratuïta, música en 
directe i barra amb preus populars.
Organitza: Ajuntament de Ripollet amb la 
col·laboració de Proud Ripollet

Diumenge 21
MAÑANITAS FLAMENCAS
De 10.30 a 15.30 h, a la Peña Flamenca 
La Macarena
Música en directe, de la mà d’artistes
locals i visitants.
Organitza: Peña Flamenca La Macarena

DIRECTES DE SAM VIU: 
TRIBUT A JIMMY HENDRIX
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert tribut a Jimmy Hendrix Made 
Tomorrow, Entrada gratuïta.
Organitza: Associació Sam Viu
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BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu:3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Dissabte 27
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

DIRECTES DE SAM VIU: 
BREAKING ROCK 8
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Música en directe de la mà dels grups 
Dagarod i Jordi Gorchs. Entrada gratuïta.
Organitza: Associació Sam Viu

Diumenge 28
MAÑANITAS FLAMENCAS
De 10.30 a 15.30 h, a la Peña Flamenca 
La Macarena
Música en directe, de la mà d’artistes
locals i visitants.
Organitza: Peña Flamenca La Macarena

DIRECTES DE SAM VIU: 
TRIBUT A SANTANA
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert tribut al grup de rock 
Supernatural, liderat per Carlos Santana.
Entrada gratuïta.
Organitza: Associació Sam Viu

CONCERT DELS CATATXECS
A les 18 h, a l’església de Sant Esteve 
Cecília Valls i fills ofereixen un concert 
de música clàssica a la parròquia de Sant 
Esteve amb motiu de la seva estada a 
Ripollet. Entrada gratuïta. En acabar 
s’oferià un refrigeri per als assistents.
Organitza: Església de Sant Esteve

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu:3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Diada LGTBI

Associació
Esportiva Can Mas

L’orgull de Ripollet!

Programa

Dissabte 20 de juliol

de 2019 — 20 h

Parc del Riu Ripoll

Concentració
i lectura de manifest

Actuacions:
—La Xamuskina

—Epidemic Dance Show

—SB Dance
—Parados Unidos + Aspadi

Presenten: Ly i Estrella

Xtravaganza

Concerts:
—La Pelopony
—GaGa Xpression (tribut oficiala Lady Gaga)
—Samantha Hudson
—Circa Club
—Tonisha Heels
—The Milkshake
—Linda Atenea
—Espectacle Drag amb EstrellaXtravaganza, Lily Poliesteri Tonisha Heels

50 anys
d’Stonewall

Servei de barra amb preus populars!
#RipoLGTBIUs publiquem

els vostres actes
Aquelles entitats locals que 
organitzin actes el mes de setembre, 
poden enviar la informació abans
del 22 de juliol al correu
electrònic info@ripollet.cat.
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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
—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 
—Policia Nacional: 936 911 255
—Ràdio Taxi Vallès: 935 802 727
—Regidoria de Comunicació: 935 942 048
—Ripollet Ràdio: 935 942 164
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Comunicació
Impressió: Impressions Intercomarcals, SA 
Distribució: Distpublic
Tirada: 17.000 exemplars bustiats
Dipòsit Legal: B-3319-02

Exposicions
CENtRE CULtURAL
De l’1 al 19 de juliol, a la sala 1 d’exposicions
“Dibuixos surrealistes” de Miquel Bocanegra
La mostra presenta un recorregut per l’obra gràfica de l’artista 
local Miquel Bocanegra. Una extensa col·leció de dibuixos en 
tècnica mixta, tinta, color i llapis que surten de la inspiració i 
admiració de l’artista pel surrealisme, concretament per l’obra 
de Dalí, Picasso i -molt especialment- Miró, ja que en els seus 
anys de joventut va tenir l’oportunitat de viure moments de 
proximitat i observació de la seva obra.

De l’1 al 19 de juliol, a la sala d’art
“Haig de recordar”, pintures de Joan Vilalta
Aquesta mostra és un homenatge que el pintor ret a tres 
pintors pels quals sent fascinació: Picasso, Klimt i Dalí. Tots 
tres són icones pictòriques i simbolitzen la pulsió creadora des 
de prismes radicalment diferents: des del sentiment despullat 
i cru dels cossos en (des)composició del pintor malagueny, 
a l’exhuberància cromàtica del geni austríac, passant per 
la riquesa immaterial, onírica, del mestre de Figueres. Amb 
aquestes obres, l’artista ha treballat una selecció que espera 
que signifiquin, tant a l’espectador com a l’artista, en el mo-
ment de descobrir-les i reinterpretar-les, un llenç en blanc.

CIP MOLÍ D’EN RAtA
Dimarts i dimecres de 9:30 a 13 h i de 4 a 8 h; dijous, de 
16 a 20 h.
“Andreu Solà. La mirada d’un ripolletenc a la Catalunya 
modernista” 
Amb aquesta mostra es posen a l’abast de tothom les obres 
d’aquest artista local, que fins ara estaven a la sala de reser-
va del CIP. Solà va ser pintor, il·lustrador, fotògraf, articulista i 
testimoni valuosíssim de la seva època.

“II Gimcana fotogràfica. Ripollet, un passeig en el temps”
Aquesta exposició, amb una vintena de quadres, ens apropa 
al Ripollet del passat i del present amb un nexe en comú: la 
fotografia.
Horari d’apertura al públic: Dimarts i dimecres, de 9.30 a 13 h i 
de 16 a 20 h; dijous, de 16 a 20 h.

BIBLIOtECA MUNICIPAL
Fins al 19 de juliol
“Super Women, super inventors”
Il·Lustracions amb aquarel·la i tinta xinesa de Sandra Uve. Ex-
posició que narra la història de 25 dones inventoes, dones que 
contra tot pronòstic, van aconseguir el seu somni, un invent 
amb una patent legal, i en el fons la seva llibertat intel·lectual 
i física.

Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre la compra 
d’entrades dels espectacles als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat
amicsdelteatre.cat
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Targeta Més
La targeta de Ripollet

Tot són beneficis
Amb cada compra, reps premis en 
forma de punts o d’euros per pagar 
la propera.

Pots identificar-te en el teu comerç 
mitjançant:
—Targeta Més
—Nom, número de telèfon o DNI
—App de descàrrega gratuïta

Reps promocions personalitzades 
dels comerços d’on ets client.

El registre és gratuït
Amb l’app gratuïta o per la web 
municipal ripollet.cat podràs 
consultar les properes promocions, 
la llista actualitzada de comerços 
adherits, el valor de les gratificacions 
acumulades, etc.

Més informació
ripollet.cat

A Ripollet,
el comerç premia
la confiança!
Amb cada compra,
euros de regal que
pots utilitzar per
pagar futures
compres.

Publicitat institucional



24 /   Núm. 249 — Juliol 2019

qUI éS...

L’AV Can Clos fa 40 anys aquest mes de 
juliol. Una de les persones que més la 
coneix és Antonio Verdugo (75 anys), 
que fa més de tres dècades que és de 
la Junta i 20 anys que és president de 
l’entitat. La singularitat de l’AV Can 
Clos se l’ha donat la Secció Social o 
el que és el mateix, els seus serveis 
funeraris, que compten amb més de 
5.000 socis. Forma part d’una coordi-
nadora comarcal de 17 associacions 
veïnals, que sumen 75.000 pòlisses 
d’enterrament.

Qui és Antonio Verdugo?
Un home lluitador. Vaig emigrar a 
Catalunya des d’El Saucejo (Sevilla) l’any 
1965. Vaig estar un any de barraquista, 
al costat del camp de tir, a Montjuïc i des 
de l’any 1965 a Ripollet, als “pisos verds”. 

Perquè va entrar a l’Associació de Veïns 
de Can Clos?
Per a ajudar. Havia moltes necessitats i 
encara n’hi ha, que sembla que avui dia 
està tot solucionat i no és així. Abans la 
gent ajudava més. Teníem menys però 
s’era més solidari. Tothom feia el que 
podia. Com no hi havia de res, eren 
moltes les coses a reivindicar i a organit-
zar i això unia molt. Em van enredar a 
fer coses i mira, aquí segueixo.

Què recorda dels inicis de l’entitat?
Antigament hi havia l’associació de Sant 
Lluís-Can Clos, que l’any 1979 va donar 
pas a l’Associació de Veïns Can Clos. 
Primer es va ubicar al carrer Magalla-
nes i posteriorment, on som ara, a Can 
Calvet, davant la Policia Local, a l’edifici 

de la xemeneia. 
Can Clos va arri-
bar a tenir molta 
força. Van acon-
seguir millores en 
clavegueram, en 
transport públic i 
que Adigsa arre-
glés la coberta dels 
pisos del sindicat. 
I quant a activi-
tats. Vam arribar a 
tenir una banda de 
música i un grup 
de majorettes, 
equip de futbol 
sala i de futbol sala femení.
Amb els anys les associacions de ve-
ïns han anat de baixada, però hem fet 
tot el possible per mantenir-nos. Fem 
dues trobades anuals, pel Dia del Soci, 
a l’octubre, que és quan farem la cele-
bració dels 40 anys i un dinar de socis 
per Nadal. Després organitzem dos 
espectacles al Teatre Auditori, el d’Exal-
tació de la saeta, per Setmana Santa i un 
de varietats, amb un artista conegut. A 
uns preus simbòlics perquè pugui venir 
tothom que vulgui. I finalment tenim 
l’acte més popular, la Fira dels Horts, a la 
primavera, que està ja molt consolidada i 
la gent l’espera.

Com és la relació amb les altres
entitats de veïns i l’Ajuntament?
Cada entitat fem la nostra, perquè la 
Federació de Ripollet va morir perquè 
es va polititzar molt. Nosaltres estem bé 
amb tots els colors, amb tots els que han 
governat. Amb els d’ara també. Estem 
tots en el mateix vaixell. Els problemes 
són arreu igual: incivisme, brutícia, 
falta d’equipaments. I no és moment de 
buscar culpables sinó de treballar en les 
solucions.

Com és que vàreu posar en marxa el 
servei d’enterraments de Can Clos?
Va haver un cas molt sonat a Sabadell, 
d’un enterrament tan barat que es va 
trencar la caixa quan traslladaven el 
mort. I l’Associació de Veïns de Torre 
Romeu va fer una col·lecta. Va ha-
ver-hi més casos de gent que tota la vida 
pagant una pòlissa i a l’hora de la veritat 
li demanaven uns diners que no podien 
pagar. I així va néixer l’alternativa dels 
serveis comunitaris d’enterrament. Era 
un referent per a mi i veient que a Ri-
pollet la situació era similar, vam pensar 
a portar-la també al nostre poble i així 
vam crear la Secció Social, el 1984.

En què consisteix 
aquesta Secció 
Social?
Al principi érem 
110 socis. Cada 
vegada que havia 
una mort, es feia 
una col·lecta i es 
pagava entre tots. 
Amb el temps 
vam veure que 
era millor fer unes 
quotes fixes. Ara 
tenim 5.000 asso-
ciats i una quota 
mitjana de 4,5 eu-

ros al mes i 25 euros d’inscripció. Tenim 
famílies senceres, amb joves des de 25 
anys a gent gran. Si entres de més jove 
pagues sempre la quota bàsica i si entres 
de més gran una quota més alta, cosa 
que crec justa, per respecte a la gent que 
porta tota la vida pagant. Però igualment 
res a veure amb les mútues de decessos.

Quines prestacions té?
Un servei d’enterrament de qualitat 
mitjana-alta. De l’1 al 12, és de tipus 9.
Inclou el servei a qualsevol punt
d’Espanya i per un petit suplement
també internacional. Pels menors
de 65 anys també hi ha una assegu-
rança de vida amb un capital
de 6.000 euros per a casos de
mort per accident.

Com garanteixen la seguretat
dels fons?
Formem part d’una coordina-
dora d’entitats de veïns amb
17 associacions i 75.000
pòlisses d’enterrament.
Estem constituïts com a
empresa, rendim comptes
a Hisenda i treballem amb
una asseguradora.
Periòdicament
negociem
els paquets de
serveis al que
ens fa les millors
condicions.
Tenim un
volum molt
gran i aquesta
és la nostra
major força.

Toni Miralles

nnnnnn
L’Associació de 
Veïns Can Clos té 
una Secció Social de 
servei comunitari
d’enterraments amb 
5.000 associats
nnnnnnn

Antonio
Verdugo
President de l’AV Can Clos


