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AMB 
ToTA LA 
LLETRA

El Ple municipal de març va aprovar per 
unanimitat el Pla d’Acció del Pla Edu-
catiu Local 2017 i 2018. Es tracta d’un 
full de ruta amb 13 actuacions en l’àm-
bit educatiu que s’han de dur a terme 
en els pròxims dos anys. Tots els grups 
municipals van destacar la implicació 
de tota la comunitat educativa en qual-
sevol procés per millorar l’educació a 
Ripollet. El consens d’aquest Pla d’Ac-
ció del Pla Educatiu no ha estat una ex-
cepció, ja que una important represen-
tació d’agents educatius ha col·laborat 
des del Consell Educatiu Municipal per 
arribar a aquest document. A més, des 
de fa uns mesos, el CEM treballa mit-
jançant diverses comissions, per tal de 
sumar-hi encara més participació. Des-
prés del vistiplau per part de tots els 
grups municipals, seran aquestes ma-
teixes comissions del Consell Escolar 
Municipal les encarregades de treballar 
les 13 accions prioritàries. Són diverses 
intervencions que tenen per objectiu 
continuar reforçant l’educació a Ripo-
llet més enllà dels centres educatius. 

La comunitat educativa de Ripollet ha 
marcat fins a 13 accions de cara als dos 
pròxims anys per tal d’assumir els objec-
tius finals del Pla Educatiu Local 2017-
2018. A través del Consell Escolar Muni-

Tretze accions per enfortir 
l’educació a Ripollet

cipal, les direccions de centre, les AMPA i 
els tècnics municipals, juntament amb els 
representants polítics, han debatut i con-
sensuat 13 línies a seguir, 13 camins que 
s’hauran de recórrer. La previsió és que 
nou d’aquestes intervencions s’iniciïn 
aquest 2017. Les quatre restants haurien 
de començar l’any vinent. En declaraci-
ons a InfoRipollet, el regidor d’Educació 
Oriol Mor ha identificat tres eixos bàsics, 
que coincideixen amb les línies estratègi-
ques del Pla Educatiu Local 2017 i 2018: 
“Per una banda, hi ha una aposta clara per 
l’apoderament de les AMPA i les comu-
nitats educatives. Volem que es refermin, 
que siguin fortes i que facin xarxa per po-
der tirar endavant els seus objectius. En 
segon lloc, volem fomentar l’obertura de 
les escoles cap al municipi i la connexió 
de la vila vers els centres educatius, ha de 
ser una relació recíproca; i, en tercer lloc, 
hem de veure quines són les noves ma-
neres de treballar i com es va adaptant el 
Consell Escolar Municipal”. 
En aquest sentit, una de les accions més 
destacades del Pla d’Acció i que s’entron-
ca amb el primer eix bàsic del PEL és el 
suport a l’apoderament de les AMPA. 
“Sabem que són ens canviants, però vo-
lem que es reforcin i que puguin crear 
xarxa entre elles per sumar forces; hem 
de deixar de mirar-les com a vuit enti-
tats diferents i independents”, explica el 
regidor Oriol Mor.
De les actuacions del Pla d’Acció, al-
gunes són la continuació i reforça-
ment d’accions que ja es realitzaven. 
Un exemple és el foment del projec-
te Aprenentatge-Servei, és a dir la 
col·laboració entre centres educatius i 
la societat perquè els alumnes posin en 
pràctica els coneixements a través d’una 
experiència a servei de la comunitat. Per 
posar un exemple, en el recent Dia de 
l’Arbre, alumnes d’institut van fer de 
guies als nens i nenes de primària de 

nnnnnn
Refermar el paper de 
les AMPA i establir 
camins escolars 
segurs són dues de 
les 13 accions per 
als pròxims dos anys
nnnnnn

Jornada de treball del Consell Escolar Municipal, dividit en comissions
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Les Escoles Bressol Públiques estrenen nova imatge  
Les escoles bressol públiques municipals, La Rodeta del Molí i La Verema, han 
estrenat nou logo, que suposa unificar la imatge dels dos centres. “El canvi 
d’imatge té l’objectiu d’unificar el logo, partim que l’escola bressol pública és 
una, però que té dues seus”, explica el regidor d’Educació Oriol Mor. Per la 
seva banda, Anna Salvatella, directora dels dos centres, va explicar a l’Info de 
Ripollet Ràdio que “les dues imatges anteriors eren molt diferents i inconnexes, 
quan les dues escoles bressol s’assemblen molt i comparteixen el mateix projecte 
educatiu”. Segons Salvatella, el projecte educatiu “pretén satisfer les necessitats 
d’aprendre que tenen els infants; ells són els protagonistes del seu aprenentatge i 
tenen una predisposició a ser autònoms i fer ells mateixos les coses”. 

les escoles. Això implicava que els joves 
estudiessin els tipus d’arbre que havien 
d’explicar, preparessin jocs, etc. El PEL 
2017-2018 vol fomentar l’ApS, teixint 
una xarxa de col·laboració entre insti-
tuts, entitats de lleure i clubs esportius, 
obrint el ventall d’opcions.
També es vol dinamitzar espais edu-
catius oberts als barris, és a dir obrir les 
instal·lacions dels centres a la ciutadania. 
Així ho explicava Mor durant el Ple del 
mes de març: “Normalment es pensa en 
els patis, però també pensem en altres es-
pais, com poden ser les biblioteques de 
les escoles”. Crear uns camins escolars 
segurs, nets i educatius és una actuació 
molt reivindicada per part de les famílies 
i els infants. El regidor va admetre durant 
el Ple que suposaria una inversió molt 
important. En aquest sentit, fa uns mesos 
es va iniciar el camí escolar al voltant de 
l’escola Tiana. Aquestes tres actuacions 
s’encabirien en el segon eix del Pla Edu-
catiu Local, que pretén una relació recí-
proca entre els centres educatius i la vila.  

Repensar escoles bressol 
públiques i activitats d’estiu
Hi ha objectius del PEL que plantegen 
una reformulació d’antics patrons. És el 
cas de les escoles bressol públiques. El 
grup de treball tècnic ja ha començat a 

estudiar, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, els costos econòmics que 
suposaria la gestió directa de les escoles 
bressol. Actualment, la gestió va a càrrec 
d’una empresa concessionària. “S’estan 
estudiant totes les opcions, des de l’ab-
sorció del servei al 100% amb tot el seu 
personal, fins a un projecte educatiu de 
gestió municipal amb personal propi que 
comptés amb el suport d’agents externs”, 
indica Oriol Mor. També s’han d’estudi-
ar els procediments i tràmits administra-
tius que s’han de dur a terme.
Un altre aspecte que s’ha modificat són 
les Activitats d’estiu de lleure i espor-
tives. El regidor d’Educació ja va avançar 
durant el Ple que es busca un tipus d’ac-
tivitat “més plural i amb més diversitat 
de projectes”. El consistori ha donat més 
protagonisme i suport a les entitats, que 
seran les encarregades de fer propostes. 
A partir del 15 de maig es duran a terme 
les inscripcions, i les famílies s’hauran 
d’adreçar a les entitats organitzadores. 
El Pla d’Acció del Pla Educatiu Local es 
completa amb altres actuacions, com ara 
la creació d’una xarxa local d’orienta-
ció educativa, per potenciar la formació 
al llarg de la vida d’una persona; la im-
plantació d’un Consell Municipal d’In-
fants, com a una nova manera de treballar 
tenint en compte també el punt de vista 

dels més menuts en matèria educativa; o 
el desenvolupament d’un pla de comu-
nicació, per informar sobre tota la tasca 
que duu a terme el Consell Escolar Mu-
nicipal i que, sovint, passa desapercebuda.     

Com engranatges ben 
lubricats en matèria 
d’educació
Per dur a bon port els objectius del Pla 
Educatiu Local, calia un òrgan que con-
nectés directament amb aquest full de 
ruta i treballés punt per punt. L’equip 
de govern ha plantejat una nova forma 
de funcionar del Consell Escolar Mu-
nicipal, a través de comissions, per tal 
d’afrontar aquest desafiament. Aquesta 
nova manera  connecta amb el tercer eix 
que identificava el regidor Oriol Mor, i 
que remet a plantejar noves maneres de 
treballar per identificar els reptes actuals 
i de futur. “El Consell Escolar Munici-
pal no ha canviat, el que ha canviat és la 
seva manera de funcionar; amb les co-
missions, es comparteix la responsabilitat 
amb la comunitat educativa, que és qui 
ha marcat les línies a seguir”, assenyala 
Mor. Així doncs, s’han constituït set co-
missions de treball. Les comissions van 
treballar per elaborar el Pla d’Acció del 
PEL 2017-2018 i, a partir d’ara, seran les 
encarregades de dur-ho a terme.

Les 13 actuacions del Pla d’Acció del PEL 2017-2018
1. Apoderament de les AMPA
2. Escola de famílies de Ripollet
3. Dinamització d’espais educatius oberts als barris
4. Camins escolars segurs, nets i educatius
5. Repensar les escoles bressol públiques
6. Espai socioeducatiu 0-3
7. Activitats d’estiu de lleure i esportives

8. Fomentar Aprenentatge-Servei
9. Formació de persones adultes
10. Xarxa local d’orientació educativa
11. Consell Municipal d’Infants
12. CEM, àgora de la política educativa
13. Pla de Comunicació  
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Les comissions de treball són les se-
güents: Suport i Participació de les 
AMPA, Espais Educatius Oberts, fo-
ment de l’Aprenentatge-Servei, Co-
municació i Jornada Anual, Partici-
pació Infantil i Juvenil, Planificació 
de Secundària i suport a la Vila Groga. 
La comissió de la Vila Groga va redactar 
el text que finalment es va aprovar al Ple 
Municipal per adherir-se a aquesta inici-
ativa a favor d’una educació pública i de 
qualitat. La comissió de Planificació de 
Secundària ha iniciat les reunions, amb 
l’objectiu d’analitzar les necessitats als 
instituts de cara als pròxims anys, pre-
veure l’augment d’alumnat que puja de 
primària... La resta de comissions pre-
veuen reunir-se progressivament durant 
els mesos vinents. 
Paral·lelament, també s’han creat qua-
tre equips de treball tècnics, que també 
s’obren a la participació d’altres agents 
educatius. Aquests són el grup de treball 
de l’Educació al llarg de la vida, que 
treballa per garantir una formació con-
tinuada per als adults; el grup de treball 
de Camins Escolars, que aplega altres 

àrees com ara Mobilitat o Via Pública; 
el Grup Motor del Lleure, que compta 
amb tècnics de Joventut, Serveis Soci-
als, Educació i Cultura; i el grup tècnic 
d’Escoles Bressol Públiques, que es-
tudiarà amb la Diputació els costos que 
suposaria la gestió directa per part del 
consistori.
Es tracta, doncs, de la dinamització en la 
manera de treballar del Consell Escolar 
Municipal, ampliant la participació. És 
l’òrgan que ha elaborat i que tirarà enda-
vant el Pla d’Acció del Pla Educatiu Lo-
cal 2017 i 2018. Un total de 13 accions, 
13 reptes que han d’enfortir l’educació 
pública a Ripollet amb l’objectiu final 
d’oferir més i millor formació als infants, 
els joves i els adults de la vila.

Jordi Sugrañes
Intus

nnnnnn
El CEM ha dinamitzat 
el seu funcionament 
amb la constitució de 
vàries comissions
nnnnnn

nnnnnnn
Més de 300 assistents a les 
jornades per pares del Martinet 
L’Escola El Martinet i l’Associació Amics del Martinet van tornar a acon-
seguir un èxit d’assistència a les seves jornades pedagògiques que organit-
zen cada any. En aquesta ocasió, les jornades de reflexió estaven adreçades 
sobretot als pares i mares, i aquests no van fallar a la cita. Més de 300 
persones hi van assistir, molts pares i mares d’alumnes del Martinet, però 
també persones vingudes de fora que estaven interessades en el model 
educatiu del centre ripolletenc. Les diverses conferències i debats es van 
centrar en el paper dels pares i mares, sobretot en la societat actual, tan 
canviant i tan influenciada per les noves tecnologies de la comunicació.  

nnnnnnn
Època de preinscripcions
Després que s’hagi dut a terme el període de preinscripció per a eduació 
infantil (2n cicle), primària i ESO, ara toca fer la preinscripció dels més 
menuts de la casa. La presentació de sol·licituds per a matricular els nens 
i nenes a les escoles bressol públiques durarà fins al 12 de maig, de 10 a 
13 i de 15 a 17 h. Les famílies hauran de presentar la sol·licitud a l’escola 
escollida en primera opció. Per al curs vinent, La Rodeta del Molí ofereix 
2 grups d’infants nascuts el 2015 i dos grups de nascuts el 2016. Pel que fa 
a La Verema, oferirà 2 grups d’infants nascuts el 2015, 1 grup per infants 
nascuts el 2016 i 1 grup per a nascuts el 2017.
Les dues escoles comparteixen el mateix projecte educatiu, per tant les 
diferències entre elles s’emmarquen únicament en la capacitat i situació 
de cadascuna. La Rodeta del Molí és més petita, però està ubicada en una 
zona més cèntrica. Això permet fer sortides en les quals els infants puguin 
passejar pel poble i experimentar el dia a dia de la vila. La Verema és més 
gran i està situada al barri dels Pinetons. Això li permet programar sortides 
a la natura, i comptar amb un grup de nadons (nascuts el 2017) que La 
Rodeta va eliminar fa temps per falta de demanda. 

Batxillerat i cicles formatius
Aquest mes també s’inicia el termini per preinscriure’s al batxillerat i als 
cicles formatius de grau mitjà i superior. Del 16 al 24 de maig es podrà 
entregar la documentació per al batxillerat i per als cicles formatius de 
grau mitjà. Del 25 al 31 de maig s’han de preinscriure els interessats en 
cicles formatius de grau superior. Els tres instituts públics de Ripollet 
mantenen la mateixa oferta educativa de l’any passat. Així doncs, l’Institut 
Can Mas ofereix els batxillerats Científic-Tecnològic i l’Humanístic-
Social. 
Per la seva banda, l’Institut Palau Ausit ofereix els batxillerats d’Hu-
manitats i Ciències Socials, de Ciències de la Naturalesa i de la Salut, i 
el Tecnològic. A més, el Palau Ausit ofereix els cicles formatius de grau 
mitjà de Gestió administrativa, d’Electromecànica de vehicles, d’Instal·-
lacions Elèctriques i Automàtiques, i de Manteniment Electromecànic. 
Respecte als cicles formatius de grau superior compta amb els d’Adminis-
tració i finances, d’Automoció, d’Automatització i Robòtica Industrial, i 
de Mecatrònica Industrial. 
Per últim, els alumnes de l’Institut Lluís Companys poden cursar els 
batxillerats de Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials. El 
centre també ofereix el cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones
en situació de dependència, i els cicles de grau superior d’Educació Infan-
til i d’Integració Social. 
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LA CASA 
GRAN

nnnnnnn
Dues noves assemblees de barri 
sobre mobilitat per aquest mes 
La Regidoria de Mobilitat i Transport Públic, juntament amb la de 
Manteniment, han convocat dues assemblees de barri a celebrar aquest 
dissabte, 6 de maig, i el pròxim 20 de maig per debatre sobre la situació i 
les solucions de dos carrers del municipi. La primera assemblea tindrà lloc 
dissabte, 6 de maig, a les 12 h, a l’escola El Martinet. En aquesta assem-
blea, els regidors Fran Sánchez i Santos Gómez parlaran amb els assistents 
sobre les solucions de mobilitat i pacificació del carrer de Sant Jaume. La 
segona assemblea de barri serà dissabte, 20 de maig, també a les 12 hores, 
al Casal d’Avis. En aquest cas, l’assemblea girarà al voltant del carrer de 
Balmes i les possibilitats de convivència del trànsit rodat i de vianants en 
aquest espai.

EN
UN CoP 
D’ULL
nnnnnnn
Es crea la Comissió
de Comunicació
Ja s’ha creat la Comissió de Comuni-
cació, que s’encarregarà de fer el se-
guiment dels mitjans municipals. A la 
primera trobada, es va constituir amb la 
representació dels 5 grups i la regidora 
no adscrita. Seguidament, es va informar 
de la feina i el funcionament actual dels 
mitjans de comunicació de l’Ajunta-
ment. Pròximament s’espera incorporar 
a la Comissió una representació del món 
associatiu vinculat a la comunicació.

nnnnnnn
Una trentena de gats esterilitzats 
en la campanya iniciada al gener
En els quatre mesos que es duu a terme 
la campanya de control de les colònies 
de gats a Ripollet ja s’han esterilitzat 
29 animals. Els gats esterilitzats corres-
ponen a les colònies de la carretera de 
Barcelona, el poliesportiu i part dels 
horts del riu Ripoll. Està previst con-
tinuar la tasca amb la resta de colònies 
comptabilitzades i les que es vagin 
localitzant. Amb aquesta tasca es pretén 
garantir que les colònies de gats exis-
tents als carrers presentin un bon estat 
sanitari i es mantingui una població 
estable. A més, s’eviten els problemes 
associats al zel (com ara les baralles entre 
mascles, el marcatge territorial o els 
miols de reclam). També es marquen els 
animals per a poder-los identificar.

nnnnnnn
Salut Pública continua amb les 
actuacions de desratització
S’han realitzat diverses actuacions de 
desratització a la via pública. Aquestes 
zones han estat el barri del Pont Vell, 
el parc de Can Masachs i els carrers 
adjacents, i la zona compresa entre 
l’avinguda del Mediterrani, els carrers 
del Puigmal, Sant Josep, Magallanes, 
Padró, Balmes, Pau Casals, la rambla de 
Sant Andreu, Federico Garcia Lorca i 
avinguda de Maria Torras. La Regidoria 
de Salut Pública recorda que el control 
de plagues als habitatges, en tractar-se 
d’un espai privat, és responsabilitat dels 
seus titulars.

nnnnnnn
S’obre el termini per a demanar 
ajudes al pagament del lloguer
El termini per demanar subvencions per al pagament del lloguer de l’ha-
bitatge habitual estarà obert fins al pròxim 19 de juny. Poden presentar 
la petició de subvenció totes aquelles unitats familiars que tinguin uns 
ingressos no superiors als 31.870 euros i l’import del rebut de lloguer no 
superi els 600 euros. L’ajuda cobreix un 40% de l’import del lloguer fins 
a un import màxim de 200 euros mensuals. Al web ripollet.cat es poden 
consultar les bases on s’especifiquen els requisits necessaris per a poder 
participar en aquesta convocatòria de subvencions al lloguer. També en 
aquest apartat es poden descarregar els formularis necessaris que, pos-
teriorment, s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (al c. de 
Balmes, 4 - edifici Molí d’en Ginestar). Per a més informació, podeu adre-
çar-vos a l’Oficina Municipal d’Habitatge (al c. de la Salut, 1, o al telèfon 
935 046 007).
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Aliança per l’ocupació de la conca del Ripoll
Un total de catorze municipis de la conca del Ripoll i la riera 
de Caldes, entre ells Ripollet, van signar el 5 d’abril, una decla-
ració conjunta per a la millora del desenvolupament econòmic 
del territori i la prestació de serveis ocupacionals i per a l’em-
presa. L’aliança pretén assolir una “Estratègia territorial d’ocu-
pació i desenvolupament econòmic” de la conca del Ripoll i 
la riera de Caldes, d’acord amb el que preveu el desplegament 
de la Llei 13/2015, d’Ordenació del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). Aquesta aliança es produeix en resposta 
al procés iniciat per la Generalitat de Catalunya per desplegar 
aquesta nova llei. El Govern català recomana l’agrupació de 
territoris que comparteixin necessitats comunes. Les ciutats 
que subscriuen la declaració són: Badia del Vallès, Barberà del 
Vallès, Caldes de Montbui, Castellar, Cerdanyola, la Llagosta, 
Montcada, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Saba-
dell, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.

nnnnnnn
El Ple d’abril destina1,2 milions d’euros a inversions
El Ple Ordinari d’abril va aprovar una modificació de crèdits 
per la qual es destinen 1,2 milions d’euros a diverses inver-
sions, com l’arranjament de la font de la plaça del riu Ripoll, 
l’adequació del Jutjat de Pau o una nova rotonda als carrers 
de la Indústria i de Jaume I, entre altres. La modificació de 
partides proposada pel govern de Decidim va obtenir el su-
port de la regidora no adscrita, Mònica Laborda, i d’ERC-JpR, 
mentre que la resta de formacions s’hi van abstenir.

El Ple també va donar llum verd a una altra modificació de 
crèdits per la qual el Patronat Municipal d’Ocupació adqui-
reix aparells d’oficina que ara tenia llogats i s’atorguen sub-
vencions de 1.000 euros cadascuna a les dues entitats d’aturats 
del municipi. Aquest punt va tenir el vot favorable de tots els 
grups i l’abstenció del PP. També va tirar endavant la pro-
posta de la nova estructura orgànica del Patronat Municipal 
d’Esports (PAME), gràcies als vots favorables del PDECAT, 
ERC-JpR, C’s i el PSC. S’hi van abstenir, el PP i la regidora 
no adscrita. L’alcalde de Ripollet, José María Osuna, va in-
tervenir per fer un reconeixement a qui fins ara havia estat el 
gerent del PAME. Finalment, el Ple va aprovar també l’adhe-
sió a la Xarxa de Municipis per a l’Economia Social Solidària 
amb el suport de la regidora no adscrita, el PDECAT, ERC-
JpR i el PSC i les abstencions de PP i C’s. Pel que fa a les 
mocions, tots els grups van donar suport a la moció presen-
tada per C’s en favor de polítiques que afavoreixin els serveis 
socials que es presten a les persones afectades per autisme.
En el Ple Ordinari de març va tirar endavant la proposta del 
nou Pla d’Acció del Pla Educatiu Local per als pròxims dos 
anys. També va tenir llum verd la proposta del govern d’un 
acord de col·laboració entre el consistori i l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) per a l’aplicació de la targeta 
rosa. També es va aprovar una modificació de crèdits per fer 
algunes millores en els locals d’assaig que gestionen la Regi-
doria de Joventut i Kanyapollet. El Ple també va donar el seu 

vistiplau a la creació d’una comissió que estudiarà la conveni-
ència i els tràmits a fer per municipalitzar el servei de neteja 
dels edificis municipals. Tots els grups van votar-hi a favor, 
excepte el PP, que es va abstenir. Per últim, el Ple també va 
aprovar l’adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvo-
lupament. Respecte a les mocions, es van aprovar totes elles. 
La primera, C’s demanava una campanya de sensibilització 
amb motiu del Dia Mundial per a la Conscienciació sobre 
l’Autisme. La moció es va aprovar per unanimitat. Decidim 
va presentar-ne una altra en favor de la igualtat de drets i 
la no discriminació de les persones amb discapacitat senso-
rial en matèria matrimonial o d’atorgament d’escriptures i 
testaments, entre altres. Tots els grups van votar-hi a favor, 
excepte el PP que es va abstenir. La coalició també va presen-
tar-ne una altra de suport a la Via Asturiana, una iniciativa 
de reforma constitucional nascuda del moviment 15M. Van 
votar-hi a favor Decidim, ERC-JpR, PDECAT i la regidora 
no adscrita, mentre que PSC, C’s i PP es van abstenir. Per 
últim, es va votar una moció conjunta d’ERC-JpR, Decidim 
i el PSC per declarar Ripollet Vila Groga, municipi que lluita 
per la defensa del model d’educació públic. Tots els grups van 
votar-hi a favor, menys C’s i PP que s’hi van oposar.
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opinió

Els fruits del diàleg entre 
l’educació i la cultura
Ja ha arribat la primavera i amb aquesta un 
seguit d’activitats que es despleguen pels 
nostres espais públics. Propostes culturals 
que teixeixen comunitat i que cohesionen el 
nostre municipi, unes de ja consolidades que 
sumen noves dinàmiques i d’altres de noves.
El passat mes d’abril hem gaudit d’unes 
quantes, entre elles el Sant Jordi o el Dia 
Internacional de la Dansa. Un Sant Jordi 
marcat per la reinauguració de la Plaça Pere 
Quart i d’un programa extens per posar en 
valor el llibre i la lectura. Una plaça que per 
molt cultural que sigui el seu nom, no ha 
tingut una relació educativa amb els ripolle-
tencs i ripolletenques. Tot un repte, que ha 
comptat amb la participació de veïns inte-
ressats a donar-li sentit al nostre espai públic. 
També ho vam veure amb el Carnaval quan 
el Cabraboc entrava a les escoles de Ripollet 
i la seva llegenda s’escampava en format au-
diovisual per les escoles. I és que el diàleg de 
l’educació amb la cultura, el patrimoni i la 
memòria històrica és necessari per facilitar la 
innovació, la capacitat crítica i la creativitat 
com a societat.
La transversalitat d’aquestes àrees permeten 
cada vegada més propostes transformado-
res en relació al coneixement i la diversitat. 
Mostra d’això també ha estat una activitat 
celebrada aquest mes d’abril: Dia de l’arbre. 
Una activitat de descoberta de l’entorn i me-
diambiental i on es feia partícips als infants 
d’un espai tan important com l’horta mu-
nicipal. Una activitat que fa dos anys ha es-
devingut un aprenentatge-servei on els més 
Joves acompanyen als infants.
Celebrem que entitats i centres educatius 
tinguin aquest diàleg i predisposició amb la 
cultura i l’educació. Ara que Ripollet és Vila 
Groga encara serà més necessari aquest tre-
ball perquè aquesta relació és vital per garan-
tir les bases dels sistemes públics i democrà-
tics de govern en el present i en el futur.

El PSC desbloquejarà el canvi 
d’ubicació de la benzinera
de Can Mas
Durant aquests dos anys de govern del grup De-
cidim, hem viscut moltes situacions de falta de 
rigor als plens municipals. La darrera va ser al Ple 
de febrer, on es volia aprovar el canvi de situació 
de la benzinera de Can Mas. Un canvi que el 
govern no havia consensuat per poder aprovar-
lo amb els partits de l’oposició i on es va tornar 
a demostrar la seva incapacitat negociadora amb 
la resta de grups. En aquests dos mesos, el nostre 
grup polític s’ha reunit amb la Plataforma de la 
Benzinera de Can Mas que representa, en bona 
part, als pares i mares de l’Escola el Martinet i 
amb el govern en dues ocasions. A totes les reu-
nions hem dit el mateix. I és que teníem dubtes 
sobre el canvi d’ubicació, que des del govern no 
ens van respondre:
- Què passaria amb els camins escolars segurs?
- S’havia fet un estudi d’impacte del renta-cotxes 
que es posarà al costat de l’escola?
- On aparcarien els pares i mares si es construïa 
la benzinera al solar que hi ha al costat dels Mos-
sos d’Esquadra, que ara s’utilitza d’aparcament?
A més d’aquestes tres qüestions, també els hi vam 
demanar al grup de Decidim que rectifiquessin 
les seves declaracions a on deien que “l’oposi-
ció tenia estranys interessos que segurament van 
més enllà de la fòbia envers la democràcia direc-
ta i de la simple rebequeria”. També els hi vam 
fer una nova proposta: que valoressin la possible 
compra del solar en qüestió. Aquesta era una 
opció que no s’havia contemplat fins ara i a la 
qual l’Ajuntament hauria pogut fer front per-
fectament. La resposta del govern ha estat que 
la compra no entrava dins dels seus plans. Tot 
i que ho respectem, nosaltres haguéssim explo-
rat aquesta opció amb més determinació perquè 
suposaria solucionar diferents problemes de cop. 
No obstant això, el govern ens ha donat resposta 
als tres dubtes plantejats inicialment i, gràcies a 
les nostres aportacions, hem aconseguit que al 
carrer Indústria es facin aparcaments en bateria, 
el qual facilitarà l’aparcament als pares i mares de 
l’escola El Martinet. Per altra banda, encara ens 
falta la rectificació per part del grup de Dedicim 
a les declaracions fora de lloc, per part d’algú que 
vulgui negociar i arribar a pactes. Aquesta no és 
la forma de negociar i esperem que n’aprenguin 
si volen tenir el nostre suport en altres temes. 
Estem segurs que el govern rectificarà i que el 
canvi d’ubicació s’aprovarà pròximament, do-
nant així una solució al conflicte, gràcies al PSC 
de Ripollet.

Por fin campaña contra las “cacas” 
de perro
Después de dos años de legislatura y de de-
nunciar por “tierra, mar y aire” por parte 
de nuestro Grupo Municipal el lamentable 
estado de nuestras calles, parques y jardines 
con motivo del incivismo de algunos propi-
etarios de perros, el gobierno municipal ha 
iniciado una campaña de sensibilización me-
diante la colocación de carteles en zonas ha-
bilitadas invitando al comportamiento cívico 
y a la consecuente recogida de los excremen-
tos de los animales. Además de tal medida, se 
ha anunciado igualmente en prensa que unos 
cuantos agentes de paisano de nuestra policía 
local han sido destinados a la vigilancia y po-
sible sanción de tal incumplimiento. Desde 
Ciudadanos mostramos nuestra satisfacción 
por la medida que, aunque tardía, ayudará 
a solventar una situación que se ha conver-
tido en un verdadero problema de nuestras 
calles y no dejaremos de insistir en nuestro 
empeño de que las medidas coercitivas sean 
una realizad. De nada serviran las continuas 
campañas de información y concienciación 
si detrás de ellas no aparece un agente de la 
autoridad que denuncie e imponga una san-
ción a quienes continuamente vulneran la 
norma con menosprecio al interés general de 
todos los ciudadanos. El propietario de cu-
alquier mascota debe ser consciente de que 
su posesión implica una serie de requisitos 
administrativos (cartilla, vacunación, chip 
y/o seguro en algunos casos) además de otros 
requisitos de carácter cívico que, afortunada-
mente, cada vez más se vienen cumpliendo y 
consistentes en la higiene y cuidado del ani-
mal así como la recogida de los excrementos 
que pueda depositar en la vía pública. 
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El alcalde de Ripollet con chaqueta 
y pancarta arreglando Cerdanyola
La incapacidad del alcalde de Cerdanyola 
para aprobar sus presupuestos llevó a una se-
sión plenaria de confianza.
Para esa importante fecha, el alcalde de Cer-
danyola  movilizó a todos sus afines. Así, el 
día 7 de abril, el alcalde de Ripollet acudió a 
la convocatoria con chaqueta y luciendo el 
pin municipal en la solapa. De esta manera, 
el que nos representa a todos, fue a las calles 
de Cerdanyola, tras la pancarta y presionan-
do con su cargo y su presencia en los proble-
mas políticos de otro municipio.
La afinidad ideológica con los municipios de 
Cerdanyola y Montcada llena revistas locales 
y las redes sociales de fotos de estos alcaldes 
tan disponibles para reunirse y apoyarse en-
tre sí. El enfado de los vecinos también va 
en aumento. Esas sonrisas de complicidad 
no se han traducido en acuerdos para recibir 
importantes inversiones creadoras de empleo 
local. Tampoco se corresponde esta disponi-
bilidad a acudir allá donde esté la pancarta 
adecuada, con la falta de tiempo para tratar 
los problemas locales de los que el alcalde es 
responsable directo como la instalación de 
nuevas gasolineras.
Ahora, es más fácil entender sus críticas al 
PP de Ripollet por haber ido “sin ellos” hasta 
el Parlament de Catalunya pidiendo y apro-
bando con el apoyo de los demás grupos re-
ivindicaciones tan importantes como la Re-
sidencia de los mayores para nuestro pueblo.
Desde el PP continuaremos utilizando nues-
tros legítimos canales locales y supramuni-
cipales para beneficio de todos los vecinos, 
porque aquí estamos faltos de empleo, trans-
portes y servicios de calidad, teniendo que 
añadir en esta legislatura la grave falta de 
atención en los problemas reales de Ripollet 
por parte del gobierno municipal.

Sí a la democràcia a Ripollet,
Sí al Referèmdum
En el passat ple del mes de febrer, vam pre-
sentar i aprovar (conjuntament amb els grups 
de Decidim i CiU i el suport de l’ANC i SI) 
una moció per recolzar un referèndum vin-
culant sobre la independència de Catalunya 
a Ripollet. Amb aquest pas, vam refermar la 
voluntat de la nostra ciutat a favor del dret a 
decidir de les ciutadanes i ciutadans de Cata-
lunya i Ripollet, com també a no deixar es-
capar l’oportunitat perquè el nostre municipi 
participi d’un dels esdeveniments més im-
portants i transcendentals dels últims anys. És 
per això, que des del grup municipal d’ERC-
JpR-AM, com des de la secció local d’ERC a 
Ripollet, farem tot el que estigui a la nostra 
disposició per fer efectiu aquest referèndum, 
cal que les nostres veïnes i veïns puguin vo-
tar sobre aquesta qüestió que ha condicionat 
i capgirat la política catalana dels últims anys. 
És ben cert que la nostra força política és i 
ha estat sempre partidària de la creació d’una 
República Catalana independent integrada a 
Europa i al món, però cal recordar que el que 
estem defensant és que la ciutadania pugui 
decidir lliurement i de forma vinculant sobre 
aquest tema. Cal garantir que tant els que es-
tem pel “Sí” com els que estan pel “No” esti-
guin en igualtat de condicions per poder dir 
la seva. Els resultats de les últimes conteses 
electorals mostren com Ripollet no és del tot 
partidari de la independència, però sí que ho 
fa a favor del dret a decidir. És per això que 
recollim aquesta voluntat democràtica per 
fer-la efectiva, és a dir, que farem tot el pos-
sible perquè les institucions locals estiguin a 
l’altura del moment. Perquè abans de ser in-
dependentistes, som republicans i progressis-
tes d’esquerres, la qual cosa ens indica que la 
democràcia és la nostra qüestió principal. Ara 
bé, nosaltres som i serem la principal força 
política al capdavant de la campanya del “Sí” 
amb l’acció col·lectiva d’altres forces políti-
ques i de la societat civil perquè la República 
Catalana és l’única opció que permetrà tenir 
un país amb plenes garanties socials, econò-
miques i polítiques i disposar d’una ciutada-
nia veritablement lliure. Som-hi!

Un Pla de Mobilitat de Ripollet que 
no es mou
Ara ja fa més d’un any, dins la nostra forma-
ció política ja fèiem un escrit reivindicant les 
mancances i necessitats del Pla Mobilitat Lo-
cal. Doncs bé, un any després, curiosament, 
el Pla de Mobilitat no s’ha mogut. Es va fer 
la presentació a bombo i plateret, fet habitual 
dels Srs. del Govern. Es van presentar les al-
legacions i, a partir d’aquí, què? Doncs res 
de res.
Senyors del Govern, avancin amb el tema, 
no donin més excuses i convoquin als dife-
rents sectors involucrats al tema i facin saber 
quines són les al·legacions que accepten i 
quin és el projecte que volen treballar.
No pot ser que vostès facin servir els matei-
xos estils d’alguns dirigents del govern espa-
nyol, que el que fan per afrontar els proble-
mes és quedar-se quiets, no fer cap tipus de 
proposta i esperar que els altres solucionin els 
seus problemes.
És ben fàcil, anàlisi, reunions, debat i conclu-
sions per part dels diferents sectors afectats 
per tal que el Pla de Mobilitat avanci.
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PUNTS
DE VISTA

obriu les fronteres, volem acollir
A tots els veïns i veïnes de Ripollet.
Catalunya, Ripollet han estat sempre terres d’inclusió. Hi con-
vivim persones d’arreu: nascudes aquí, de la resta de l’Estat, de 
diversos països, de diferents cultures i creences. També nosal-
tres contínuament som benvinguts en altres terres i en moments 
durs de la nostra història hem trobat refugi en altres països.
Avui, més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-
se forçosament de casa seva per conflictes armats, vulneracions 
dels drets humans, canvi climàtic i pobresa.
Des de l’any 2000 i per culpa de les polítiques europees de blin-
datge de les seves fronteres, més de 32.000 persones han perdut 
la vida intentant creuar la mar Mediterrània que s’ha conver-
tit en un immens cementiri. La Unió Europea, lluny d’oferir 
una solució, ha tancat més les seves fronteres edificant murs per 
tot arreu. El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 
10.772 persones refugiades en un termini de 2 anys. Aquest 
compromís s’està incomplint.
Des de Ripollet, la Plataforma de Solidaritat amb les Persones 
Refugiades diem: PROU!!! Fem una crida a tota la població a 
reclamar que Catalunya sigui terra d’acollida. Els mateixos que 
a nosaltres ens fan la vida impossible i ens empobreixen, són els 
que no volen acollir a les persones refugiades: les grans multi-
nacionals, les grans famílies riques i poderoses que tenen en les 
seves mans privades els recursos del planeta que busquen el seu 
enriquiment propi a costa de tots i totes.
Fem sentir la nostra veu: “ La solidaritat és la tendresa dels po-
bles”. Us animem a participar en tots els actes que estem or-
ganitzant en l’àmbit de poble i a escala general: “UN ALTRE 
MÓN ÉS POSSIBLE”.  

Plataforma de Solidaritat amb les Persones Refugiades
Manifest

Quiero compartir
mi experiencia en los campos
de refugiados sirios
Con la llegada del buen tiempo, la rutas marítimas de escape de 
los refugiados se vuelven a abrir. El Mar Mediterráneo, el Mare 
Nostrum, se convierte en el Mare Mortem. El paso por Grecia, 
Lesbos se llena de embarcaciones destartaladas y las costas, de 
chalecos salvavidas abandonados, de cadáveres que llegan a tier-
ra. Ante esa terrible situación, hombres y mujeres de España se 
movilizaron. Con Bomberos en Acción nos dispusimos a mon-
tar un grupo de rescate marítimo. Rescate en vivo y rescate en 
muerto. Realizamos los cursos pertinentes para convalidación 
internacional de navegación...
Pero llegó el acuerdo UE y Turquía y las fronteras se cerraron. 
Gentes sin nada, con sus cuatro pertenencias a cuestas, niños... 
porque el 60% son menores de 10 años. Sirios, kurdos, iraquíes 
y afganos que huyen del DAES, de los talibanes, de la guerra, 
de asesinatos, violaciones, de las bombas. Un día la frontera se 
cerró. Aparecieron los carros de combate, el ejército a un lado, 
alambradas de espino al otro, gases lacrimógenos, asfixia, pero 
no sólo física, sino la asfixia de la esperanza de paz. Del rescate 
marítimo pasamos a dar servicios de emergencia en tierra. Ido-
meni, Bomberos en Acción junto con Médicos sin Fronteras 
realizamos hospitales de emergencia, atendimos los primeros 
ataques y crisis de los gases que se agolpaban en la frontera, de-
portaciones exprés de hombres y mujeres que saltaban la valla. 
Lentamente, se fue estableciendo una cierta tranquilidad. Frente 
a la impotencia, una maldita tranquilidad, calma tensa de espera 
y resignación. Nuestras prioridades cambiaron. Debíamos dar 
luz, agua y comida. Luz para que nuestros hospitales pudiesen 
trabajar por la noche y agua y comida a miles de personas. Las 
tiendas de campaña empezaron a crecer. Llegó el frió y la lluvia. 
Filas interminables de hombres y mujeres y niños se agolpaban 
por una ración de comida. Arroz y lentejas todos los días.
Nuestra maldita rutina... “Line man, line woman, non children 
please”. Al grito de fila de hombres, fila de mujeres, niños no 
por favor, organizábamos a los refugiados que huían de la guer-
ra. Les dábamos por familia y día media col, tres patatas, dos 
limones, dos tomates y un puerro. Por la tarde lo mismo, pero 
para la leña. Repartíamos cuatro troncos para que se calentasen y 
pudiesen cocinar. Sí, cuatro troncos, ni más ni menos.
Pero también repartimos amor, abrazos, sonrisas e ilusión. Hubo 
momentos críticos, de asistencia sanitaria de urgencia, entre la 
vida y la muerte. Y entre todo ese lodazal de injusticias, el pe-
queño Osman –parálisis cerebral epiléptico–. Entre las convulsi-
ones, los lloros de sus padres, nuestro RCP de emergencia (ma-
saje cardíaco de supervivencia), lo pudimos remontar. Nuestros 
médicos y enfermeras lo estabilizaron y con ello nuestras ganas 
de luchar. No sólo en los campos de concentración, perdón, ha 
sido un lapsus mental, no quería decir campos de concentración 
estilo la Alemania nazi, sino campos de refugiados... Nos movi-
lizamos y lo conseguimos traer a España. Fue la primera fami-
lia que salía de los campos, pero seguro que no será la última. 
Seguimos esperando que España cumpla lo firmado y puedan 
venir las 18.000 personas que huyen de las bombas, de las deca-
pitaciones de la guerra.

Juan Manuel Jaime Ortea
Bomberos en Acción
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PUNT
I APART

Les persones que estiguin en situació 
d’atur ja poden demanar les targetes 
de transport públic T-Mes bonificades, 
independentment del número de zo-
nes, al preu únic de 9,95 euros. La ini-
ciativa, posada en marxa per l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM) amb 
l’objectiu de facilitar la recerca de fei-
na, suposa un descompte de més del 
80% per a l’usuari. 

Per demanar la T-Mes bonificada, l’usu-
ari ha d’acreditar la situació d’atur al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 
estar cobrant menys que el salari mínim. 
En el cas dels beneficiaris de subvencions 
per invalidesa, han de demanar un infor-
me favorable dels serveis socials munici-
pals. L’Ajuntament de Ripollet està tre-
ballant per trobar un procediment que 
faciliti la tramitació. 
Els punts més pròxims per adquirir les 
targetes són a les estacions de Ferrocar-
rils de la Generalitat i Rodalies de plaça 
Catalunya, a Barcelona; a l’estació de 
Metro de Diagonal (L5); a l’estació de 
Ferrocarrils de plaça Espanya; i a les es-
tacions de Metro de La Sagrera i Uni-
versitat (L1). També es pot comprar a 
Sabadell, a l’Oficina de Mobilitat (c. de 
la Borriana, 33-35). 

Requisits i tràmits
Aquestes ajudes al transport públic per a 
persones en situació d’atur volen facilitar 
la seva mobilitat en el procés de recerca 
de feina. La bonificació s’establirà sem-
pre que es compleixi un dels requisits 
següents:
■ Rebre un subsidi o ajut per desocupa-

ció d’un import inferior al salari mí-
nim interprofessional (SMI): us heu 
d’adreçar al Servicio Público de Em-
pleo Estatal.

■ Rebre qualsevol ajuda inferior a l’SMI 

Les persones aturades ja 
poden adquirir la targeta 
T-Mes per 9,95 euros

o bé no rebre’n cap, però haver estat 
inscrit/a com a demandant d’ocupació 
durant un mínim de 12 mesos en els 
darrers 2 anys i trobar-se en un procés 
actiu de cerca de feina: us heu d’adre-
çar a l’Oficina de Treball del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

■ Rebre un ajut dels serveis socials d’un 
ajuntament integrat a l’àmbit ATM 
inferior a l’SMI i no rebre cap ajut per 
part de l’Estat: us heu d’adreçar al vos-
tre ajuntament.

Abans d’adquirir el títol de transport bo-
nificat, la persona interessada ha d’obte-
nir prèviament un certificat que acrediti 
que compleix algun dels requisits an-
teriors. Aquests certificats es dispensen 
al Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), al Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) o a Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Ripollet, depenent de la situa-
ció que vulgui al·legar cada persona.

Com adquirir la T-Mes?
Per adquirir la T-Mes amb descompte, 
l’interessat s’ha d’adreçar als punts de 
venda autoritzats i lliurar el certificat 
original emès pel SEPE, pel SOC o pels 
serveis socials de l’Ajuntament de Ripo-
llet i presentar el DNI/NIE en vigor.

Fotografia de l’e4 Bus Exprés, al seu pas per Ripollet.

El bus exprés e-4
ja surt  a les 5 del matí

Des del 2 de maig, l’e4 Bus Exprés 
(Ripollet-Barcelona) comença el 
seu servei a les 5 del matí i no a 
les 6 com fins ara. A més, el mes 
d’agost, entre les 6.30 i les 9 hores, 
es doblarà la seva freqüència, pas-
sant cada 15 minuts en lloc de cada 
30. Aquestes dues millores formen 
part d’un acord de l’Ajuntament 
de Ripollet amb la Generalitat, pel 
qual el govern català augmenta 
en 85.000 euros anuals el pres-
supost destinat a l’empresa Font 
per a la realització del servei. Al 
ple de març es va aprovar també 
la proposta del govern municipal 
d’un acord entre el consistori i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
per a l’aplicació de la targeta rosa, 
un títol tarifari de transport públic 
només disponible per a usuaris de 
la Zona 1. L’acord també inclou la 
targeta de l’acompanyant. Segons 
el conveni signat, el consistori 
haurà d’abonar cada any 1.500 
euros a l’AMB, per què 500 veïns 
de Ripollet es puguin beneficiar 
d’aquest servei.
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nnnnnn
No només volem fer 
activitats. El nostre 
propòsit és poder fer 
excursions i passar 
el dia fora tots junts
nnnnnn

PARLEM
AMB...
PARLEM
AMB...

Sonreír es vivir és un grup de ripolle-
tencs amb persones discapacitades a 
càrrec seu, que es va crear a final del 
2015 a Ripollet, amb la finalitat de 
realitzar activitats conjuntes, mentre 
un grup de monitors voluntaris estan 
amb els seus familiars. Fan teràpies 
de grup, risoteràpia, ball o simplement 
prendre alguna cosa i xerrar, per tal de 
desconnectar una estona. 

Sonreir es vivir. Us ho repetiu sovint?
Carmen: Sí, perquè és un lema molt 
important. Somriure és el que et fa tirar 
endavant en el dia a dia. És el millor 
medicament. Si nosaltres no féssim les 
coses somrient, ens costaria molt més.

Principalment sou un grup de pares 
amb fills discapacitats, no?
Carmen: Sí, tot i que també poden 
venir persones que tenen a càrrec seu 
el seu pare o mare o qualsevol persona 
amb discapacitat. Al nostre grup hi ha 
nens i nenes amb síndrome de Lennox, 
síndrome de Williams, de Down, també 
tenim una nena cega... no importa. 
Nosaltres el que oferim és com un 
canguratge perquè els pares puguin fer 
activitats.

Com és la vostra vida en el dia a dia?
Carmen: És molt difícil. Jo tinc un fill 
amb 18 anys i jo no desconnecto les 
24 hores del dia. Per a mi, poder fer 
aquestes coses i estar tranquil·la men-

Sonreír es vivir: somriure és el que et fa 
tirar endavant en el dia a dia

tre faig l’activitat, és molt important. 
Hem de dependre de terceres persones 
per a fer coses i per això vam buscar els 
voluntaris.

Maika, tu a vegades et quedes amb el 
teu germà. Entens l’estrès que genera 
en la teva mare?
Maika: Sí, l’entenc. A mi amb cinc anys 
ja em van explicar tot el que hi havia i 
el que passaria després i jo el veig i el 
tracto com una persona normal, que és 
el que em van ensenyar de petita.

I en aquest grup desconnecteu junts.
Carmen: Sí. No només volem fer acti-
vitats com teràpies, zumba o altres en 
espais tancats. El nostre propòsit és po-
der fer excursions i passar el dia fora tots 
junts, amb fills i monitors, que també és 
com una teràpia, perquè entre nosaltres 
ens entenem molt bé. Ara estem fent 
teràpia de grup amb Paqui López i ens 
està anant molt bé, per relaxar-nos i per 
aprendre a explicar el que ens passa.
Ara tenim 15 voluntaris i 11 famílies i 
volem fer dues activitats al mes, una les 
teràpies i l’altra opcional com ara ioga, 
risoteràpia, zumba o el que sigui.

També col·laboren amb vosaltres algu-
nes entitats.
Carmen: Sí. La Careta ens va fer un ta-
ller de risoteràpia gratuït. També Xavi 
de Parados Unidos ens fa de monitor 
de zumba i agraïm a aquesta entitat que 

ens deixi posar una parada quan vo-
lem al mercat dels aturats i ens permet 
recollir fons.

I a què destineu els diners?
Carmen: Són íntegrament per als nens. 
Nosaltres ens paguem les nostres activi-
tats i amb els diners comprem materials 
perquè ells facin tallers i manualitats. 
Les activitats les fem a l’espai La Palma.

Lourdes, tu vas ser voluntària...
Lourdes: Sí. Jo vaig començar amb una 
altra associació per un anunci que vaig 
veure i ho vaig fer per ajudar. Compen-
sa molt personalment. Ara em dedico a 
organitzar activitats.
Carmen: Els monitors es dediquen a ju-
gar i fer activitats amb ells, bàsicament. 
És com un canguratge. 

Reme Herrera

Maika Aparicio, Carmen Albalate i Lourdes Caballero coordinen,
juntament amb Mónica Calafell, el grup Sonreír es vivir
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MéS
CIUTAT

Un patrimoni de la Catalunya industrial

“Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica” recull 
una extensa selecció d’aquestes peces, tan característiques de 
l’arquitectura catalana i utilitzades entre 1890 i 1930. L’ex-
posició, que fa tres anys viatja per Catalunya, està produïda 
per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges. El 
discurs expositiu permet conèixer on situar els orígens de la 
rajola hidràulica, els seus principals fabricants, la seva tècnica 
i percebre l’evolució del seu disseny. A més, el CIP Molí d’en 
Rata ha fet una crida per documentar la presència d’aquestes 
rajoles a Ripollet. A banda de fotografiar-les i demanar la seva 
conservació, també s’ha ofert a orientar què fer amb les rajoles 
que es necessitin retirar perquè puguin ser reaprofitades i no 
es perdin. Aquelles persones interessades a col·laborar poden 
posar-se en contacte amb el CIP Molí d’en Rata al telèfon 935 
946 057 o al correu electrònic <molidenrata@ripollet.cat>.

nnnnnnn
La rajola hidràulica, protagonista
del Dia Internacional dels Museus
El Centre d’Interpretació del Patrimoni (CIP) Molí d’en Rata celebrarà el 19 i 20 de maig una nova edició 
del Dia Internacional dels Museus. En aquesta ocasió, la protagonista absoluta serà l’exposició “Catifes de 
ciment” (vegeu article a la part inferior), dedicada a la rajola hidràulica, per la qual cosa el dia 19 es visitarà 
la fàbrica manresana de mosaics Martí. Les inscripcions es tancaran el 17 de maig. El mateix dia 19 a les 
set de la tarda s’oferirà una visita guiada a la mostra “Catifes de ciment”. I a dos quarts de deu del vespre 
hi haurà al CIP una sessió especial de les Nits de Música amb una actuació final de la Societat Coral “El 
Vallès”, que enguany celebra els seus 140 anys.
El 20 de maig hi haurà jornada de portes obertes al CIP, de deu del matí a les dues de la tarda i de dos 
quarts de sis de la tarda a les vuit del vespre. I a dos quarts d’onze del matí s’organitzarà una visita al Molí 
d’en Rata. Una hora més tard, hi haurà una visita guiada i un taller familiar a l’exposició “Catifes de ci-
ment”, que es tornarà a repetir a les dotze del migdia. A la una de la tarda, es presentarà la Joia del Museu, 
dedicada aquest cop a la paleta del pintor ripolletenc Andreu Solà. A les sis de la tarda hi haurà dos actes 
més, una visita guiada pel Ripollet Modernista i una altra teatralitzada al Molí d’en Rata, amb el tradicional 
taller d’elaboració de pa.
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nnnnnnn
Els infants i joves van a la ràdio
Els infants de La Placeta van visitar l’emissora, dins el taller de ràdio que 
van realitzar al centre. També van passar pels estudis els nens i nenes 
de P-5 de l’escola Gassó i Vidal. A més, les guanyadores del concurs de 
contes en anglès de l’acadèmia MT Idiomes van enregistrar els seus escrits, 
que es van emetre al programa CreatEnglish, que emet Ripollet Ràdio.

nnnnnnn
Dia de la Dansa per tot Ripollet
Més de 200 ballarins de tretze grups de 
ball d’entitats, col·lectius i gimnasos de 
Ripollet van actuar per diversos esce-
naris, repartits per tota la població, amb 
motiu del Dia de la Dansa, que s’ha 
celebrat per segon any a la vila.
La programació va comptar amb ex-
hibicions d’estils diferents i activitats 
formatives.

nnnnnnn
El Sant Jordi més literari 
El 23 d’abril es va reinaugurar la plaça de Pere Quart, amb la presència de 
Sílvia Oliver, filla de l’escriptor i l’autor de l’escultura, Salvador Mañosa. 
L’acte va tenir lloc en el marc de la Diada de Sant Jordi, que enguany va ser 
especialment lluïda per la coincidència amb el Sant Jordi a la Rambla, que 
celebrava la seva trentena edició. Hi va haver activitats durant tot el cap de 
setmana i un any més es van presentar les novetats literàries locals al Racó de 
les Lletres. També va ser molt destacada la contribució de la Societat Coral 
“El Vallès”, que aquest 2017 està commemorant els seus 140 anys.

Salvador Mañosa / Artista 
—
Com és l’escultura?
És un encàrrec que m’ha fet l’Ajuntament 
a partir d’una foto de Joan Oliver quan 
era ja gran. El primer pas ha estat fer el 
retrat a carbó, després passar-lo a 3D i 
finalment una empresa de control numè-
ric l’ha tallat a l’aigua sobre una planxa 
d’acer de 2 cm de gruix i de més de 300 
quilos. La principal característica és que 
es veu el cel a través d’ella.

Què significa per a vostè tenir una 
peça seva en un lloc tan cèntric?
Que hagin pensat amb mi per a un treball 
com aquest és un honor i més amb l’edat 
que tinc.
La filla estava emocionada. Ha vist 
reflectida la cara i el caracter del seu pare i 
estava encantada.

L’AFEGIT
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sat a realitzar accions més contundents, 
com ara una processó reivindicativa, 
una ‘xoriçada’ i, fins i tot, intentar passar 
la nit del 26 d’abril a les oficines centrals 
de CaixaBank a Barcelona, però van ser 
desallotjats pels Mossos. Malgrat tot, els 
membres de la PAH no es desanimen i 
continuen amb la mobilització, al ma-
teix temps que, periòdicament, han de 
fer front davant els tribunals a denúnci-
es dels bancs per les seves accions.
Per la seva banda, el govern de Ripollet 
s’ha solidaritzat amb la protesta de la 
PAH i ha anunciat que estudiarà cancel-
lar les operacions amb CaixaBank, a qui 
l’equip de govern acusa de “pràctiques 
abusives” que “poden portar als nostres 
veïns a perdre l’habitatge on viuen” i li 
fa una crida a negociar una solució.

nnnnnnn
Nova campanya conjunta de la UCR,          
el Mercat i el Gremi d’Instal·ladors
La Unió de Comerciants de Ripollet (UCR), el Mercat Municipal i el Gremi d’Instal·-
ladors i Pimes del Metall han posat en marxa la campanya Pensa-hi!, la qual té la intenció 
de fer reflexionar la ciutadania sobre la importància i la incidència que té el comerç i 
l’activitat econòmica local a Ripollet. En aquest sentit, les quatre entitats han treballat braç 
a braç per a crear una campanya visual que arribi a la gent de manera directa. El cartell 
de la campanya mostra una bombeta que recorda què representa tenir establiments amb 
activitat econòmica a la ciutat: neteja, seguretat, il·luminació, proximitat i altres aspectes 
que reverteixen en positiu a tota la ciutadania. El cartell es podrà trobar a aparadors i por-
tes dels establiments comercials de la UCR, als taulells i parades del Mercat Municipal i als 
vehicles d’empresa i establiments dels associats al Gremi d’Instal·ladors. Seran 180 bombe-
tes que ‘il·luminaran’ i faran reflexionar sobre per què s’ha d’apostar per l’economia local, 
comprant i gaudint dels serveis que ofereix a Ripollet. De la unió de les quatre entitats 
neix un esperit de treball cooperatiu que, de ben segur, tindrà continuïtat per tal de poten-
ciar l’economia local, dinamitzant la societat, potenciant el municipi a diversos aspectes. 
De fet, les quatre entitats ja van col·laborar de forma exitosa en la campanya de Nadal.

La Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca (PAH) de Ripollet celebrarà el 13 de 
maig els seus cinc anys de vida. Durant 
tot el dia, al parc de Rizal, s’organitza-
rà una festa amb actuacions, mentre, 
des de principis d’abril, manté una 
acció de protesta indefinida davant 
l’oficina de ‘la Caixa’ dels Quatre Can-
tons per dues veïnes de Ripollet.

Es tracta de l’Encarni i la Maika, la 
primera del barri del Pont Vell, amb 
una hipoteca multidivisa i la segona de 
Can Clos, amb una hipoteca regida per 
l’IRPH. La PAH demana per ambdues 
que l’entitat els passi les hipoteques a 
l’euríbor i una quota d’uns 500 euros al 
mes, per poder pagar i viure. Davant la 
negativa de CaixaBank, la PAH ha pas-

nnnnnnn

La PAH fa cinc anys en peu de guerra
Programa
actes i 
d’actuacions

9 h Esmorzar
9.30 h Rhythm’n’Moyo (batucada)
10 h Pallassa Lilina
11 h Maquillatge infantil i Cuadro
    Andaluz de Ripollet
12 h  Peña La Macarena
13 h  La Vieja Escuela de la Calle
   (hip-hop)
14 h  Paellada popular (3 €)
15.30 h Diables de Ripollet
17 h  Nails Clipper (blues)
18 h  Remolke (rock)
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nnnnnnn
El Ripollet Unió Atlètica 
crea la secció de triatló
El Ripollet Unió Atlètica (RUA) ha creat una nova secció de 
triatló. L’activitat de la secció es basarà en entrenaments de 
running a les pistes d’atletisme, entrenaments de natació a la 
piscina del poliesportiu i sortides en bicicleta programades. 
Tant atletes del club com veïns de Ripollet han demostrat 
interès en la nova secció i han pogut gaudir d’un primer cap 
de setmana d’entrenaments a la piscina i d’una sortida en 
bicicleta.

nnnnnnn
Homenatge als olímpics 
Borja Rubio i Josep Manent
Borja Rubio i Josep Manent, els dos joves esportistes ripo-
lletencs que al març van aconseguir la medalla d’or als Spe-
cial Olympics d’Àustria amb la selecció espanyola d’hoquei 
interior, van ser homenatjats el 28 d’abril en un acte al Centre 
Cultural organitzat per l’Ajuntament de Ripollet. Es dóna la 
circumstància que Rubio ja va ser seleccionat per als Special 
Olympics d’hivern celebrats el 2013 a Corea del Sud. Els Spe-
cial Olympics és el moviment més gran del món que aplega 
esportistes amb discapacitat intel·lectual, amb més de quatre 
milions de persones que juguen i competeixen en diferents 
disciplines, com ara l’hoquei interior que practiquen Rubio i 
Manent.

nnnnnnn
La Milla torna a la rambla 
de Sant Jordi el 6 de maig
La rambla de Sant Jordi acollirà el 6 de maig la XXI edició 
de la Milla Urbana de Ripollet-Memorial Juan Suárez, cursa 
organitzada pel Ripollet Unió Atlètica (RUA) en col·laboració 
amb el Patronat Municipal d’Esports (PAME). Qui vulgui 
apuntar-s’hi ho ha de fer exclusivament al correu electrònic 
<inscripcions@pame-ripollet.com>. No es podrà realitzar el 
mateix dia de la cursa. La competició començarà a les sis de 
la tarda amb els cadets i finalitzarà passades les vuit del vespre 
amb els sèniors. Hi haurà medalles per als tres primers de cada 
categoria i gènere. A més, el número de dorsal servirà per 
entrar en un sorteig d’un pernil. 

nnnnnnn
El hip hop local busca 
patrocini per anar al Mundial
El grup infantil Checkmate, de l’escola de dansa Innedit 
Dance Complex, situada a Can Tiana, va quedar segon al Hip 
Hop International Spain, celebrat el 23 d’abril al Palau Sant 
Jordi de Barcelona. Els ripolletencs es van classificar així per al 
Mundial que tindrà lloc als Estats Units del 7 al 12 d’agost. Per 
aquest motiu, busquen patrocinadors per finançar el viatge. El 
contacte d’Innedit és carrer de la Bòbila, 6 Local 6. Telèfon: 
645 474 143. Correu electrònic: judithendje@gmail.com.

ESPoRTS
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l’Agenda 
maig 2017

RIPOLLET CULTIVA’T:
TALLER SOBRE L’HORT URBÀ
De 18 a 20 h, al pati del Casal de Joves 
Taller per a joves de 18 a 30 anys.
Ho organitza: Aj. de Ripollet i entitats 
locals

TEATRE: ‘MOULIN ROUGE’ 
A les 18 h, al Teatre Auditori 

Adaptació lliure del musical, feta pels 
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Can 
Mas. Venda d’entrades anticipades a la 
biblioteca de l’institut d’11.30 a 12 h i una 
hora abans de cada funció a la taquilla del 
Teatre Auditori. Preu: 2 euros. 
Ho organitza: Institut Can Mas

TALLER DE RISOTERÀPIA 
A les 19 h, al Centre Cultural 
Ho organitza: Grup de Dones per la Igualtat

Divendres 5
CINEFÒRUM 
A les 18 h, al Casal de Joves 
Ho organitza: Regidoria de Joventut

TEATRE: ‘MOULIN ROUGE’ 
A les 21 h, al Teatre Auditori 
A càrrec dels alumnes de 4t d’ESO de 
l’Institut Can Mas. Preu: 2 euros. 
Ho organitza: Institut Can Mas

CONCERT DE PETIT FORMAT:
‘JORDI ROMERO & FRIENDS’
A les 20.30 h, a la seu de la Societat 
Coral “El Vallès”
Jordi Romero i Joan Palet, de l’Escola de 
Música. Aportació: 9 €. Socis i menors 
de 12 anys: 6 €. Aforament limitat. En 
el marc del 140è aniversari de la Societat 
Coral “El Vallès”.
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

Dimarts 2
RIPOLLET CULTIVA’T:
VISITA GUIADA
A les 10 h, a l’horta social de Ripollet 
A càrrec de Mario Jiménez,
de Jardinet. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i entitats locals

RIPOLLET CULTIVA’T: TALLER
‘ESTAMPACIONS NATURALS’
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Taller d’estampació sobre unes divertides 
bosses amb elements naturals. A càrrec 
d’Anna Nieto, de Talleret Kraft. Per a 
infants a partir de 5 anys. A la sala d’actes. 
Cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i entitats locals

Dimecres 3
RIPOLLET CULTIVA’T:
XERRADA ‘DEFENSA DE LA 
PLANA AGRÍCOLA DEL VALLÈS’
A les 19 h, al Centre Cultural 
Xerrada a càrrec de Vallès Agroforestal
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i entitats locals

Dijous 4
RIPOLLET CULTIVA’T:
JORNADES DE TREBALL
COL·LABORATIU
4 i 5 de maig, a les 10 h, a l’horta social 
Molít d’en Xec
Ho organitza: Aj. de Ripollet i entitats 
locals

RIPOLLET CULTIVA’T:
TALLER DE COSMÈTICA NATURAL
De 10 a 12 h, al Casal d’Avis 
Taller sobre els beneficis de la cosmètica 
natural i com preparar cremes per tenir cura 
de la pell. A càrrec d’Àngels Blánquez, de 
Jardinet. Obert a tothom.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
entitats locals

Dissabte 6
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

ASSEMBLEA DE BARRI
A les 12 h, a l’Escola El Martinet
Fran Sánchez, regidor de Mobilitat i 
Transport Públic, i Santos Gómez, de 
Manteniment, parlaran sobre la mobilitat
al carrer de Sant Jaume.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CONCERT KANYAPOLLET 
A les 18 h, a Kanyapollet (c. de Jaume I 
amb av. del riu Ripoll) 
Amb Perbeersions, Descontrol, Los 
Animalitos del Bosque i Dj Pollo Fiski 
Capone. Entrada gratuïta
Ho organitza: Kanyapollet

XXI MILLA URBANA DE RIPOLLET.
MEMORIAL JUAN SUÁREZ
A les 18 h, davant del Centre Cultural
Inscripcions gratuïtes fins al 4 de maig,
a les 20 h. Més informació al web
pame-ripollet.org. 
Ho organitza: RUA
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet
i Diputació de Barcelona

RIPOLLET CULTIVA’T: 
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
‘MIRANT EL CEL’
De 20 a 22 h, a la Casa Natura 
Aquesta activitat forma part de l’11è 
Cicle d’activitats als parcs, platges i rius 
metropolitans que ofereix el Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona i l’AMB. 
Cal inscripció prèvia trucant al telèfon 
932 562 220 (de dilluns a divendres 
de 10 a 13 h) o bé enviant un mail a 
activmuseuciencies@bcn.cat. Amb la 
col·laboració de la Regidoria de Medi 
Ambient, l’Associació Astronòmica de 
Sabadell, la Casa Natura i l’Associació 
Ripollet Natura.  
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i entitats locals
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TEATRE: MOULIN ROUGE 
A les 21 h, al Teatre Auditori 
A càrrec dels alumnes de 4t d’ESO de 
l’Institut Can Mas. Preu: 2 euros. 
Ho organitza: Institut Can Mas

Diumenge 7
RIPOLLET CULTIVA’T:
FESTA EN VERD
De 10 a 14 h, al parc del Riu Ripoll 

Gran festa durant tot el matí, amb 
tallers, exposicions, contes, jocs, circuït de 
bicicletes,música en directe, venda de llibres 
i dinar.    
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet, 
Casa Natura, Jardinet i La carxofa rebel 

JUGATECAMBIENTAL: 
TESTING DE BIODIVERSITAT
D’11.30 a 13.30 h, al brollador del parc 
dels Pinetons
Itinerari de descoberta des de la 
Jugatecambiental fins al Mas Duran. 
Els participants realitzaran un cens de 
fotografies i ompliran les fitxes d’observació. 
Activitat gratuïta. No requereix inscripció 
prèvia. 
Ho gestiona: Associació Ripollet Natura
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

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

TEATRE: ‘MOULIN ROUGE’ 
A les 18 h, al Teatre Auditori 
A càrrec dels alumnes de 4t d’ESO de 
l’Institut Can Mas. Preu: 2 euros. 
Ho organitza: Institut Can Mas

Dilluns 8
CAFÈ LITERARI: EL JILGUERO
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural
Tertúlia sobre aquesta obra de Donna Tartt. 
Ho organitza: Associació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell

Dimarts 9
TALLER DE FIBROMIÀLGIA
De 10 a 12 h, al CAP Pinetonts
Dates: 9, 16, 23 i 30 de maig i 13 i 20 
de juny, al CAP Pinetons. Inscripcions 
al taulell de qualsevol dels 3 CAPs de 
Ripollet. 
A càrrec del Dr. Mampel, la Infermera 
Rosa Martínez Luque, la llevadora 
Cristina Morote, la fisioterepeuta Sara 
Moreno, la treballadora social Susana 
Duran i la infermera de psicologia M. 
Carmen Blazquez.  
Ho organitza: Equips d’Atenció Primària 
de Ripollet 

Dimecres 10
HORA DEL CONTE: CONTES 
POSATS DE CAP PER AVALL  
A les 17.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca 
Contes divertits on res és el que sembla.  A 
càrrec de Clara Gavaldà. Per a infants a 
partir de 4 anys.
Ho organitza: PMC

TALLER: “CHI KUNG”
De 10 a 11 h, al Centre Cultural 
Activitat oberta a tothom, amb motiu del 
Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del 
Síndrome de Fatiga Crònica, que se celebra 
el 12 de maig.  
Ho organitza: Associació de Fibromiàlgia i 
Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet 

Dijous 11
RIPOLLET CULTIVA’T:
XERRADA: ‘BIOENGINYERIA 
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
APLICADA A ENTORNS FLUVIALS’
De 18 a 20 h, al Centre Cultural 
Xerrada a càrrec d’Andreu González, 
membre del Projecte Boscos de Muntanya.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
entitats locals

Divendres 12
CLEAN UP DAY: ‘NETEGEM
EL RIU RIPOLL’
De 9 a 13 h, al riu Ripoll 
Amb motiu de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, la regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Ripollet ha 
impulsat una jornada de Clean Up Day.

Sota el lema “Netegem el riu Ripoll” 
alumnes de secundària de diversos instituts 
de Ripollet recolliran la brossa que trobin 
per la llera del riu Ripoll, per després 
separar-la segons la seva composició.
Ho organitza: Regidoria de Joventut
i Institut Lluís Companys
Hi col·laboren: Regidoria d’Educació, Casa 
Natura, Ass. Ripollet Natura i Urbaser

PRESENTACIÓ DEL
CURTMETRATGE
SILENCIS QUE MATEN 
A les 19 h, a la Sala d’Actes del Centre 
Cultural 
Ho organitza: Regidoria de Joventut

MÚSICA: A MATTER OF FUNK 
A les 21 h, al Teatre Auditori
FunkyStep & The Sey Sisters és una 
formació jove de sis músics i tres veus, 
nascuda al 2006 amb l’objectiu de retre 
homenatge a les diferents expressions de la 
música negra, passant pel jazz, funk, blues, 
rythm&blues, soul i gospel. A Ripollet ens 
presentaran el seu últim treball, ‘A matter 
of Funk’.
Preu: 16 euros. Les entrades també poden 
comprar-se al web jazzterrassa.org. 
Ho organitza: AETMV

Dissabte 13
SENDERISME: GR-83. ETAPA 8
De Beget a Prats de Molló (19,7 km)
Sortida a les 6 h des del carrer del Riu 
Ripoll cantonada amb el carrer del Molí 
d’en Ginestar (a la banda del riu del 
polígon).
Ho organitza: Centre Excursionista 
Ripollet

RECOLLIDA SOLIDÀRIA
D’ALIMENTS PER A ANIMALS 
De 9 a 14 h, al camp de l’Industrial
Recollida d’aliments per a animals (llaunes, 
pinsos, etc.) que es destinaran a Animales 
Ripollet.  
Ho organitza: Escola de Futbol Base 
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-Cerdanyola i Parados Unidos de 
Ripollet-Cerdanyola
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5È ANIVERSARI DE LA PAH
A partir de les 9, al parc Rizal
9 h. Esmorzar
9.30 h. Batucada de Rythm’n’moyo
10 h. Pallassa Lilina
11 h. Maquillatge infantil 
        Cuadro Andaluz de Ripollet
12 h. Peña La Macarena
13 h. La vieja escuela de la calle (hip-hop)
14 h. Dinar popular (Paella a 3 euros)
15.30 h. Diables de Ripollet
17 h. Nails Clipper (blues)
18 h. Remolke (rock)
Ho organitza: PAH Ripollet-Cerdanyola

TEATRE: ALÍCIA AL PAÍS DE
LES MERAVELLES
A les 18 h, al Teatre Auditori
Somiant que segueix el Conill Blanc, 
Alícia entra a la seva llodriguera i hi 
descobreix un món on tot és possible, el 
país de les meravelles. 
Adaptació de Jordi Rodríguez basada en 
el llibre de Lewis Carroll. Dirigida per 
Mónica López. 
Més informació al web amicsdelteatre.cat. 
Preu entrada general: 10 euros. Menors de 
18 anys: 5 euros.
Ho organitza: Amics del Teatre

TALLER D’ART EN FAMÍLIA:
‘ANIMÁNDONOS’
A les 10 h, al Centre Cultural
Infants de 4 a 10 anys. Experimentarem 
el moviment corporal, compartint el procés 
de la fotografia i l’animació treballant la 
tècnica de l’stop motion. Més informació 
i inscripcions al Centre Cultural.
Ho organitza: PMC

Diumenge 14
MATÍ SOLIDARI  
A partir de les 10 h, al parc de Rizal
10 h. Cursa solidària de 3,5 km pel poble. 
Donatiu: 5 euros. 
11.30 h. Lliurament de premis
12 h. Màster class de zumba fins a les 13 h. 
Donatiu: 1 euro.
12 h. Taller de manualitats i maquillatge per 
als més petits fins a les 14 h. 
Punts de venda: 
Als webs lcsolidaritat.es i 
institutlluiscompanys.org
Al propi institut, els dies 11 i 12 de maig, de 
16 a 20 h i el 13 de maig, de 9 a 14 h. 
Els diners recollits seran destinats a l’ONG 
Save the Children, en la lluita per als drets 
de la infància a tot el món. 
Ho organitza: Institut Lluís Companys

ANY CLAVÉ: CANÇONER 
I DINAR POPULAR  
A les 12 h, al pati del Centre Cultural 
Ho organitza: Centre d’Esplai l’Estel

JUGATECAMBIENTAL: ELS VALORS
DEL PARC DELS PINETONS EN JOC. 
JUGUES?   
D’11.30 a 13.30 h, al costat del brollador 
del parc dels Pinetons 
Activitat del Programa Metropolità 
d’Educació per a la Sostenibilitat.
3 jocs cooperatius i dinàmics per donar a 
conèixer un aspecte diferent de l’ecosistema 
urbà i els beneficis que ens aporten. 
Ho organitza: AMB Parcs, Ripollet 
Natura i Regidoria de Medi Ambient

VEREDICTE RIPOLLET VISUAL
ACCIÓ 2017
A les 12 h, al Centre Cultural
Lectura del veredicte i lliurament de premis 
del I Concurs Internacional d’Audiovisuals 
Fotogràfics.  
Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

TEATRE: ALÍCIA AL PAÍS DE
LES MERAVELLES
A les 18 h, al Teatre Auditori
Adaptació de Jordi Rodríguez basada en 
el llibre de Lewis Carroll. Dirigida per 
Mónica López. Amb la participació d’un 
total de 70 actors i actrius del quadre 
adult i infantil. Més informació al web 
amicsdelteatre.cat. Preu entrada general: 10 
euros. Menors de 18 anys: 5 euros.
Ho organitza: Amics del Teatre

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

Dimarts 16
NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA DEL 
CINE MUSICAL NORD-AMERICÀ
De les 19.30 a les 21 h, al Centre Cultural

31a edició dedicada als anys 1959-1960, 
realitzat per Joana Raja i Lluís López. 
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Associació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell

Dimecres 17
LLEGIM I CREEM: ERIC CARLE
I L’ARANYA TREBALLADORA 
A les 17.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca 
L’Eric Carle és un dibuixant de llibres 
infantils a qui li encanten els animals.
Els seus llibres estan protagonitzats per 
erugues, micos, crancs o elefants. Aquest cop 
coneixerem a una aranya molt treballadora 
i aprendrem a fer les nostres pròpies 
teranyines. Per a infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: PMC

RECITAL DE POESIA
A les 18.30 h, al Teatre Auditori
Recital de poesia amb motiu del 180è 
aniversari del naixement de l’escriptora 
Rosalía de Castro i coincidint amb la 
celebració del dia de les lletres gallegues 
quan l’escriptora publicà l’obra poètica 
Cantares gallegos. A càrrec del Taller 
de Poesia de l’Associació Cultural i d’EA 
Jaume Tuset i amb la col·laboració de la 
coral gallega de Cerdanyola, “Botafumeiro”.
Ho organitza: Associació Cultural i CFA 
Jaume Tuset

Dijous 18
TALLER D’INHALADORS. 
MANEIG I HABILITATS 
A les 19 h, al CAP Ripollet (CAP I) 
Taller familiar. Inscripcions al taulell 
d’atenció al públic. 
Imparteixen: la Pediatra Bea Bistuer, la 
infermera Ana Gámez i la farmacèutica 
Meritxell Boquet.
Ho organitza: Equip d’Atenció Primària 
Ripollet Centre.
Hi col·labora: Farmàcia Boquet

TALLER DE RELAXACIÓ: MANEIG
DE L’INSOMNI I L’ESTRÈS
De 10.30 a 12 h, al Casal d’Avis
Acte emmarcat dins el cicle Gent Activa, 
un espai per a la salut i la prevenció de 
malalties de la gent gran.
Ho organitza: Regidoria de Serveis 
Socials i Creu Roja Ripollet-Cerdanyola-
Montcada
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XERRADA A CÀRREC DE
L’EXDIPUTAT DAVID FERNÁNDEZ 
A les 19.30 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Ripollet per la 
Independència (ANC) 

Divendres 19
ROOMSCAPE 
A les 22 h, al Casal de Joves 
Ho organitza: Regidoria de Joventut

NIT DELS MUSEUS
A les 21.30 h, al CIP Molí d’en Rata
19 h. Visita guiada a l’exposició “Catifes 
de ciment”
21.30 h. Nits de música a càrrec de 
l’Associació d’espectadors del Teatre del 
Mercat Vell amb la col·laboració de la 
Societat Coral “El Vallès”
23 h. Actuació de la secció Tradicional de 
la Societat Coral “El Vallès”.

Visita a la fàbrica de mosaics Martí, a 
Manresa, una de les darreres fàbriques de 
mosaic hidràulic.
Sortida en bus des del CIP Molí d’en Rata
Inscripcions fins al dia 17 de maig. 
Interessats contactar amb el CIP Molí 
d’en Rata: 935 946 057 o molidenrata@
ripollet.cat
Ho organitza: Regidoria de Patrimoni i 
Memòria Històrica

Dissabte 20
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

4A CAMINADA SENSE FUM.
ACTIVA’T PER UN MÓN
SENSE FUM
A les 9.30 h, a la pl. de Joan Abat
Lliurament de dorsals a les 9.30 h. Inici 
de la caminada a les 10 h. El recorregut 
finalitzarà a les pistes d’atletisme del 
PAME. Inscripcions: Centre Cultural, 
Patronat d’Esports, Casal d’Avis, Serveis 
Socials i Salut Pública, CAP Pinetons, 
Ripollet, Farigola i Cerdanyola-Ripollet.
Data límit d’inscripció: 17 de maig.
Cal portar roba i calçat còmodes, barret o 
gorra, ulleres de sol i protecció solar. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Equips d’Atenció Primària de Ripollet

DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS
A partir de les 10 h, al CIP Molí d’en Rata
De 10 a 14 h. Portes obertes al CIP i al 
Molí d’en Rata.
A les 10.30 h. Visita al Molí d’en Rata per 
a públic adult.
A les 11.30 h. Visita guiada i taller per 
a públic familiar, a l’exposició ‘Catifes de 
ciment’.
A les 12 h. Visita a l’exposició ‘Catifes de 
ciment’, per a públic adult.
A les 13 h. Presentació de la Joia del 
museu: la paleta del pintor Andreu Solà.
De 17.30 a 20 h. Portes obertes al CIP i al 
Molí d’en Rata.
A les 18 h. Itinerari per adults ‘El Ripollet 
modernista’.
A les 18 h. Visita teatralitzada al Molí d’en 
Rata i taller de pa, per a públic familiar.
Ho organitza: Regidoria de Patrimoni i 
Memòria Històrica

TEATRE AMB LA CARETA
A les 11 i a les 18 h, al Teatre Auditori
Matí: Actuació dels dos grups de circ de La 
Careta, el grup Mims amb ‘Entrevista a los 
tres cerditos’ i el grup Arlequins amb ‘El 
mundo de las imaginaciones’. 
Tarda: ‘El caserón de miedo’, del grup 
Trobadors i ‘Fama’ del grup Farándula. 
Entrada general: 5 euros per sessió. 
Ho organitza: La Careta Teatre

STORYTIME: GINA GINGER
AND CHARLIE CHIVES
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 4 a 9 anys. Cal inscripció prèvia 
Ho organitza: PMC

ASSEMBLEA DE BARRI
A les 12 h, al Casal d’Avis
Assemblea sobre la mobilitat al c. de Balmes.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

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

Diumenge 21
DONACIÓ DE SANG
De 9.30 a 13.30 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits 

CAMINS SENSE FRONTERES
A partir de les 10 h, al Centre Cultural
10 h. Activitat de pintura infantil amb 
l’Alba Martínez, la pintora dels somnis. 
Circuit de bicicletes i patins, amb Patins 
Solidaris, davant del Centre Cultural.
11.15 h. Bicicletada solidària. Aportació: 3 
€. Inici a la rambla de Sant Jordi amb Pau 
Casals. Amb activitats teatralitzades amb 
Descargolats Teatre. 
12.30 h. Conte audiovisual “Odissea” amb 
La Careta Teatre, a la sala de música del 
Centre Cultural.
13.15 h. Lectura del manifest.
13.20 h. Ball africà i beigne (cuina 
tradicional soninke) amb Folakhe Afro, al 
pati del Centre Cultural.
Organitza: Plataforma per a les Persones 
Refugiades de Ripollet.

JUGATECAMBIENTAL: QUÈ ÉS? 
BUSQUEM INSECTES 
I IDENTIFIQUEM CRANIS   
D’11.30 a 13.30 h, al costat del brollador 
del parc dels Pinetons 
Ho organitza: AMB Parcs, Ripollet 
Natura i Regidoria de Medi Ambient

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

FESTIVAL FLAMENC  
A les 18 h, al Teatre Auditori 
Entrada: 5 €. Ho organitza: Cuadro 
Andaluz de Ripollet

Dimarts 23
XERRADA: ‘L’ACUPUNTURA, 
UNA MEDICINA ALTERNATIVA’
A les 18.30 h, a l’Aula 6 (Frederica 
Montseny) del CFA Jaume Tuset
A càrrec de la Dra. Isabel Giralt, metgessa 
de família i acupuntora. 
Ho organitza: Associació Cultural i CFA 
Jaume Tuset

Dimecres 24
HORA DEL CONTE: ‘CONTES
DE BRUIXES I BRUIXOTS AMB
EN GERNAT I UN GAT’
A les 17.30 h, a la Sala Infantil de la 
Biblioteca Municipal
Espectacle de contes amb encanteris, 
misteris, bruixes bones i malignes i un gat 
negre amagat. A càrrec de Gerard Garcés. 
Per a infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: PMC
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Divendres 26
CLUB DE LECTURA: 
EL AIRE QUE RESPIRAS
A les 18.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Obra de Care Santos. A càrrec d’Alícia Gil. 
Cal inscripció prèvia. Ho organitza: PMC

XXV FESTES DE MARAGALL
A partir de les 17.30 h, al parc de M. 
Lluïsa Galobart
Atraccions infantils.
17.30 h. Actuació de La Careta Teatre.
18.30 h. Trailers obres de teatre a càrrec de 
La Careta Teatre.
20.30 h. Monòlegs a càrrec de La Careta 
Teatre i Vanessita la del Tigre.
22.30 h. Especial Nino Bravo a càrrec de 
Carlos Doncel.
Ho organitza: AV Maragall

ESPORT ALS PARCS 
A les 18 h, parc per concretar  
Ho organitza: Regidoria de Joventut 

TEATRE: L’ELECTE 
A les 21 h, al Teatre Auditori
Obra de Ramon Madaula, que interpreta 
ell mateix amb Roger Coma, sota la 
direcció de Jordi Casanovas. Una comèdia 
dramàtica sobre els efectes de la política i 
les teràpies psiquiàtriques. Preu: 16 euros. 
Ho organitza: AETMV

Dissabte 27
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

XXV FESTES DE MARAGALL
A partir de les 9.45 h, al parc de M. Lluïsa 
Galobart
Atraccions infantils. 
9.45 h. Grupo de Tambores y Bombos de 
la Casa de Aragón de Cerdanyola del V.  
10 h. Xocolatada
10.30 h. Exhibició de dansa acrobàtica a 
càrrec del Gimnàs Gali
11.30 h. Tallers de maquillatge
12 h. Missa rociera a càrrec de Mn. Josep 
Gassó i “coro rociero” Alegrías del Sur. 
13 h. Cuadro Andaluz de Ripollet.
19 h. Duo Fitness
22.45 h. Ball popular amb Duo Bellagio
Ho organitza: AV Maragall

TROBADES AMB L’ART:
‘PICASSO, RETRATS’
A les 10.15 h, al Museu Picasso 
Ho organitza: PMC

TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA:
‘PASTÍS D’ESTIU SALAT
I MOUSSE DE MADUIXA’
A les 10 h, al Centre Cultural
Més informació i inscripcions al Centre 
Cultural
Ho organitza: PMC

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
AGAFATS DE LA MÀ 
ENS ANEM FENT GRANS
A les 11.30 h, a la Sala d’Actes de la 
Biblioteca Municipal
Mitjançant contes i petits jocs psicomotrius 
descobrirem en família tot allò de que som 
capaços. A càrrec d’Ana Belén Jarillo. Per a 
infants fins a 3 anys. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: PMC

TEATRE, MONÒLEGS I CIRC
AMB LA CARETA
A les 18 h, al Teatre Auditori
Començaran amb Facebook, la comèdia del 
grup adult d’iniciació al teatre. Continuaran 
amb els monòlegs del grup d’adults de 
Perfeccionament i acabaran amb el grup de 
Circ d’adults i l’espectacle ‘Circ i fet’.
Preu: 6 euros.
Ho organitza: La Careta Teatre

Diumenge 28
2N APLEC D’EXPERIÈNCIES
DE PARTICIPACIÓ. 
JOVENT I ENTITATS
De 10 a 14 h, a la pl. de Joan Abad
Festa de cloenda del projecte de Servei 
Comunitari de l’Institut Can Mas, sota 
el lema ‘Tots sóm un’. Mostra d’entitats i 
gimcana. Ho organitza: Institut Can Mas  

XXV FESTES DE MARAGALL
Al parc de M. Lluïsa Galobart
Atraccions infantils.
11 h. Especial infantil: Las aventuras del 
pirata Cara Pera.
11 h. Sardinada popular.
12.30 h. Actuació del grup de rumbes Gin 
Toni con Lemon y Hielo. 
Ho organitza: AV Maragall

JUGATECAMBIENTAL: 
FEM CIRCUÏT D’AIGUA   
D’11.30 a 13.30 h, al costat del brollador 
del parc dels Pinetons 
Cloenda de la Jugateca de primavera 
experimentant amb l’aigua. 
Ho organitza: AMB Parcs, Ripollet 
Natura i Regidoria de Medi Ambient

JUGA AMB LA HISTÒRIA: 
‘JACKSON POLLOCK
I L’ART PAINTING’
A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata
Taller per donar l’oportunitat als nens i 
nenes de practicar l’action painting, pintant 
un quadre blanc de manera espontània 
i enèrgica i sense cap dibuix prefixat.
Inscripcions a molidenrata@ripollet.cat
Ho organitza: Regidoria de Patrimoni 
i Memòria Històrica i PMC

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

FESTIVAL DE DANSA JOVE
‘HÉROES’ 
A les 12 i a les 18 h, al Teatre Auditori 
Festival dels alumnes de Noelia España. 
Entrada: 5 €. 
Ho organitza: Dansa Jove Ripollet

Dimarts 30
CLUB DE LECTURA ‘LLEGIR 
EL TEATRE’: ACTES OBSCENS
EN ESPAIS PÚBLICS, DE DAVIDE
CARNEVALI
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
A càrrec de Mònica López, d’Amics del 
Teatre. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: PMC 
 
TEATRE: BAR MANOLI
A les 18 h, al Teatre Auditori
Adaptació de l’obra teatral de Jean-Pierre 
Martínez a càrrec del Taller de teatre 
Ho organitza: Associació Cultural i CFA 
Jaume Tuset 

Dimecres 31 
CINEMA: LOS AMANTES
PASAJEROS
A les 19 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Grup de Dones per la 
Igualtat
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Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre 
la compra d’entrades dels 
espectacles programats als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat

Exposicions
CENTRE CULTURAL
Del 3 al 29 de maig
a la Sala 1 d’Exposicions
“Cosir i xerrar”
Mostra de treballs d’aquesta entitat, 
creada l’any 2009 i on conflueixen 
dones motivades pel món de la 
creació artesanal i les labors tèxtils.
Inauguració: dijous, 11 de maig, a les 
19 h. 
Ho organitza: PMC

Fins a l’11 de maig, a la Sala d’Art
“Lletra i música”
Mostra a càrrec dels tallers del 
Centre Cultural, dins la programació 
de Sant Jordi 2017 i de l’Any Clavé.
Ho organitza: PMC

Del 14 al 29 de maig, a la Sala 
d’Art
Treballs d’arts plàstiques
Exposició dels alumnes del taller 
infantil d’arts plàstiques del Centre 
Cultural.
Inauguració: dijous, 18 de maig, a les 
18.30 h.
Ho organitza: PMC

BIBLIoTECA PÚBLICA
De l’1 al 31 de maig
“InterAcció”
Mostra de les vint fotografies que 
l’associació Acció Fotogràfica va 
presentar a la11a edició de la Copa 
del Món de Clubs, organitzada per 
la Federació Internacional d’Artistes 
Fotògrafs (FIAP).
Ho organitza: Acció Fotogràfica 
Ripollet

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMoNI (CIP)
A partir del 21 d’abril
“Catifes de ciment. El món de la 
rajola hidràulica”
El discurs expositiu permet conèixer 
on situar el orígens de la rajola 
hidràulica, els seus principals 
fabricants, la seva tècnica i percebre 
l’evolució del seu disseny. 
Ho organitza: del PMC

“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

Tota la 
informació 
actualitzada a
ripollet.cat

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes de juny, poden enviar 
la informació abans del 22
de maig al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

Altres activitats
CURSOS I TALLERS
Taller de cuina d’estiu
De maig a juny, dilluns, de 19 a 22 h
Taller de Photoshop
8, 15, 22 i 29 de maig, dilluns, de 19 a 21 h
Masterclass de guitarra
Divendres 19 de maig, de 19 a 22 h
Inscripcions al Centre Cultural

CURSOS CREU ROJA
Del 20 de juny al 31 de juliol, de 9 a 14 h
Curs de monitors de lleure (310 h)
Per a majors de 18 anys
Curs de premonitors de lleure (20 h)
Per a majors de 15 anys
Inscripcions obertes. Places limitades
Més informació al tel. 936 916 161
o a marina.ruiz@creuroja.org 
Ho organitza: Creu Roja Cerdanyola-
Ripollet-Montcada 

EXPLORA EL TEU PARC
Els dimarts i dijous de maig, de 17.30 a 
18.30 h, als parcs de Ripollet
A càrrec de l’Associació Ripollet Natura
Organitza: Regidoria de Medi Ambient

SALA D’ESTUDI NOCTURN
Del 22 de maig al 25 de juny, a la 
Biblioteca Pública
De dilluns a divendres de 21 a 1 h i 
dissabtes, diumenges i festius de 19 a 1 h.
Organitza: Regidoria de Joventut i PMC
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Mònica López
Actriu i directora de teatre

QUI éS...

Mònica López (43) dirigeix el nou 
espectacle d’Amics de Teatre, Alícia en 
el país de les meravelles, que s’estrena 
el 13 i 14 de maig al Teatre Auditori. La 
seva vocació és les Belles Arts i la seva 
formació la de llicenciada en Psicolo-
gia, que aplica a la feina de directora 
de l’acadèmia familiar d’anglès. Però la 
seva passió és el teatre, que li ve de  fa-
mília, des del seu avi, Domènec Torras.

Portes tota la vida fent teatre.
Sí, el meu primer record de teatre és amb 
12 anys, fent La rateta que escombrava les 
escaletes. Feia de narradora. Ho tinc gravat 
i tenia una veu de “pito”... que els meus 
nens es fan un tip de riure. Però la meva 
escola va ser fent d’apuntadora i passar-me 
hores veient assajos i actuacions. Amb els 
anys vaig començar a fer alguns papers 
protagonistes i vaig començar a mou-
re’m per Cerdanyola, Barcelona, etc. Als 
30 anys vaig començar a dirigir i van ser 
uns anys meravellosos, en què fins i tot em 
vaig arribar a plantejar dedicar-m’hi pro-
fessionalment, però també em tirava molt 
el negoci familiar i estic contenta, perquè 
he pogut mantenir les dues coses. 

I va arribar Besos.
Va ser superimportant per a nosaltres sen-
tir-nos reconeguts. Vam presentar-la a la 
Fira de Tarrega i vam guanyar varis pre-
mis: votació popular, actor i actriu secun-
daris. Un any després, el Ramon Calpe va
dirigir-me a Paraules encadenades i allà 
vaig conèixer al Jordi Rodríguez, qui va 
acabar sent el meu marit. També la vam 

fer voltar molt. Recordo que la tarda que 
teníem l’estrena a Tàrrega em vaig obrir el 
cap i, tot i això, a la nit vaig decidir actuar 
amb 14 grapes. Vam guanyar els primers 
premis d’actor, actriu i direcció. Va ser un 
“subidón”, una bogeria de joventut.
Després vaig combinar direcció i inter-
pretació, Romeu i Julieta, Fem comèdia, 
Bernarda Alba i ara l’Alícia.
Aquest també és el segon any que estic di-
namitzant les tertúlies del Club de Lectura 
‘Llegim teatre’ de la Biblioteca. M’ajuda a 
estar connectada amb el que s’està fent ara, 
perquè vas a unes sessions de formació al 
TNC i a estrenes. I és enriquidor poder 
compartir tot això amb el Club, on tinc 
unes 15 persones.
 
La teva afició al teatre et treu molt de 
temps?
Les nits són per al teatre. Dues assaja el 
meu marit i dues assajo jo. Després de tot 
el dia tenint cura de la família i treballant 
ets al teatre i se’t passa tot. I arribes a casa 
feliç. Et compensa molt, perquè t’ajuda a 
treure les emocions. Per moltes obligaci-
ons que tinguis, sempre has de poder tenir 
temps per fer les coses que t’agraden.

Els teus fills també et segueixen?
I tant! Amb un mes ja vaig portar a la 
meva filla a la mostra de teatre de Pineda. 
Allà estava jo, donant-li el pit. I és que a 
casa el teatre és cosa dels 4 i ho gaudim 
tots junts. I ara estic emocionada perquè 
els petits sortiran a l’Alícia.

Què ens pots dir d’Amics del Teatre?
Som prop d’un centenar de persones de 
tots tipus i edats. No volem estar encase-
llats i volem estar oberts a tot. Tenim la 
sort de comptar amb gent supercompe-
tent que ens permet, per exemple, tenir 
des d’un vestuari meravellós a poder auto-
finançar tot el que fem. Gràcies a això ens 
atrevim amb tot, fins i tot amb els musicals.

I ara estreneu Alícia en el país de les 
meravelles.
És un espectacle d’entreteniment famili-
ar, d’interpretació, cant i ball, però també 
és per pensar. Farem una Alícia que no és 
una nena, sinó una noia. El públic sortirà 
del teatre content i emocionat, però amb 
tema de conversa. Perquè els mostrarem 
un món de somnis, on la protagonista 
haurà de prendre decisions que la faran 
créixer, canviar, coneixe’s i aprendre de la 
vida. Fins i tot el paper més petit és un 
gran personatge.

Toni Miralles

nnnnnn
Abans de l’estrena 
de Besos a Tàrrega 
em vaig obrir el cap 
i vaig actuar amb 14 
grapes. Vam guanyar. 
Va ser un “subidón”.
nnnnnn


