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AMb 
ToTA lA 
llETRA

L’equip de govern de Decidim ha pre-
sentat el Pla d’Acció Municipal fins al 
final de la legislatura, que, en paraules 
de l’alcalde, José M. Osuna, “posa negre 
sobre blanc el canvi creïble que com a 
govern municipal es vol representar”. El 
document, que es pot consultar a la pà-
gina web municipal <ripollet.cat> i del 
qual fem un extracte a les pàgines 4-5, 
detalla les actuacions en els tres àm-
bits en què s’estructura la seva acció de 
govern. L’acte es va realitzar al Centre 
d’Interpretació Molí d’en Rata, amb la 
presència dels vuit regidors del govern.

Osuna va justificar que el retard en la 
publicació del PAM perquè s’ha hagut 
de fer una immersió en la mecànica de 
l’Administració, però que, fins al mo-
ment “no s’ha funcionat a cegues, sinó 
basant-se en el programa electoral”. Així, 
segons l’alcalde, “el Pla és el resultat del 
treball que s’ha fet des de les regidories 
i els barris”. Per això, va destacar que la 
participació és i serà l’eix bàsic que defi-
neix “les polítiques de canvi”, al mateix 
temps que va voler deixar clar que “es vol 
dur a terme la transformació del municipi 
d’una manera realista, honesta, sincera, en 
definitiva creïble, vers el poble de Ripo-
llet”. Segons va explicar, el primer i més 
important àmbit de l’acció municipal serà 

l’equip de govern proclama 
el Pla d’Acció Municipal del 
“canvi creïble”

fer front a les emergències socials que es 
puguin produir a la població en el dia a 
dia. Igualment, va destacar l’esforç perquè 
l’ús col·lectiu de l’espai públic es pugui 
dur a terme en unes bones condicions de 
manteniment, així com amb l’acord veï-
nal sobre els usos que s’hi donin. El tercer 
àmbit en què es treballarà serà la demo-
cràcia, participació i transparència.

Processos participatius
Els pròxims mesos es duran a terme 
diferents processos participatius. 
Al setembre començarà el de la 
municipalització de l’aigua, seguit 
del dels pressupostos participatius. A 
final d’any el de la residència i també 
el de recuperació del riu, que ja ha 
aconseguit mig milió per dur a terme 
les primeres actuacions el 2018.

nnnnnn
José M. Osuna: 
“Es vol dur a terme 
la transformació del 
municipi d’una ma-
nera realista, hones-
ta, sincera, en defini-
tiva, creible.
nnnnnn

L’equip de govern: Fran Sánchez, Reyes Muñoz, Santos Gómez, José M. Osuna,
Pilar Castillejo, Oriol Mor, David Fontanals i Ramiro Moldes
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Els 14 punts 
principals

Àmbit de justícia social
1. Dur a terme les accions aprovades pel Pla Educatiu Local 

—Suport per a l’apoderament de les AMPA
—Escola de famílies de Ripollet
—Dinamització d’espais educatius oberts als barris
—Camins escolars segurs, nets i educatius
—Repensar el model de les escoles bressol públiques
—Espai socioeducatiu 0-3
—Casals d’estiu de Ripollet. Model integrador
—Estratègia per fomentar l’Aprenentatge Servei
—Formació de persones adultes a Ripollet, situació actual i propostes
—Xarxa local d’orientació educativa
—Consell Municipal d’infants de Ripollet
—Consell Escolar Municipal, àgora de la política educativa
—Pla de comunicació del Pla Educatiu Local

2. Elaborar un pla de manteniment poliesportiu
—Adequar la pista d’atletisme
—Construir un nou bar pel camp de futbol del Poliesportiu
—Elaborar un tancament de la pista de grades del Poliesportiu
    per gaudir d’un petit pavelló d’entrenament
—Renovar les sales d’spinning del Poliesportiu
—Reforma integral del manteniment

3. Projecte de residència per a la gent gran i/o amb diversitat funcional

4. Elaborar i dur a terme proves pilot de mobilitat als carrers de
Sant Jaume i Balmes per pacificar els entorns

5. Recuperar la llera del riu Ripoll. Neteja del riu i creació de passeres

6. Crear i dotar del personal necessari l’Oficina Local d’Habitatge

7. Elaborar un Pla de manteniment i millores de l’espai públic
—Executar un pla d’arranjament de voreres
—Millorar la qualitat de la neteja viària
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Àmbit de democràcia
1. Desenvolupar diferents projectes participatius

—Pressupostos participatius
—Projecte participatiu del riu Ripoll
—Projecte de redacció del Reglament Municipal de l’aigua
—Projecte de nou model de recollida de residus
—Nou model d’esport escolar
—Projecte de residència per a la gent gran
—Programa de barris
—Nou model de Festa Major
—Projectes de Memòria i Cultura

2. Crear un arxiu municipal amb la dotació
dels recursos humans adients

Àmbit de 
desenvolupament
1. Crear i consolidar un servei d’atenció a les empreses
i de foment de l’emprenedoria

2. Implementar l’administració electrònica

3. Desenvolupar un nou model de gestió de residus:
implementació de la recollida porta a porta

4. Municipalització de serveis
—Crear una entitat mercantil pública amb els següents objectius:
—Dur a terme l’activitat de la neteja dels edificis municipals
    i de la via pública
—Fer-se càrrec del servei d’abastament d’aigua potable

5. Fomentar l’ús del transport públic
—Posar en marxa noves línies de bus
—Renovar les parades
—Posar en marxa la Targeta rosa
—Millorar el Bus exprés: nous horaris als matins i a l’estiu
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lA CASA 
GRAN

EN
UN CoP 
D’Ull
nnnnnnn
Ripollet, net de símbols feixistes
Ja no queda cap placa feixista als edificis 
de Ripollet. El mes passat, l’Ajuntament  
va finalitzar la retirada dels darrers sím-
bols franquistes que encara quedaven als 
habitatges de protecció oficial de Ripo-
llet, una acció del govern local que va 
començar el 26 de gener amb la substitu-
ció del monòlit franquista del cementiri 
municipal per una peça de marbre en 
honor a totes les víctimes de la Guerra 
Civil. Ara, el municipi ha quedat total-
ment net de simbologia feixista, cosa que 
s’ha comunicat al Memorial Democràtic 
de la Generalitat de Catalunya.

nnnnnnn
El ‘Clean up day’ permet treure
16 sacs de deixalles del Ripoll
Al voltant de 150 alumnes dels instituts 
Can Mas i Lluís Companys i del col-
legi Sant Gabriel van participar el 12 de 
maig en la primera jornada Clean Up 
Day, a la qual Ripollet s’ha sumat en-
guany per primer cop. Al llarg de matí, 
els estudiants van recollir uns 16 sacs de 
deixalles, a més de diferents trastos de 
gran volum, de la llera del riu Ripoll. 
Entre tots també van fer el triatge i 
posteriorment l’Ajuntament es va en-
carregar de portar-ho a la deixalleria. La 
iniciativa es va dur a terme gràcies a les 
regidories d’Educació i Medi Ambient, 
la Casa Natura i Ripollet Natura. 

nnnnnnn
L’Ecoparc, primera font de les olors
Segons l’estudi d’olors realitzat per la 
UPC per encàrrec de l’Ajuntament, 
l’Ecoparc és la primera font d’emissió 
d’olors (16%). La resta de focus estan 
repartits entre els polígons industrials 
de Ripollet i proximitats de Barberà i 
Cerdanyola. Tot i això, s’ha reduït la 
freqüència i la intensitat dels episodis. 
A més, es tracta d’alteracions bàsica-
ment aromàtiques, d’una toxicitat nul·la. 
Malgrat tot, es vol continuar fent estudis 
de control i es manté actiu el formulari 
per registrar queixes d’olors a través de 
la web municipal <ripollet.cat>.

nnnnnnn
El Ple prorroga el contracte       
de la brossa i la neteja viària
El Ple Ordinari de maig, celebrat el dia 25, va donar llum verd a l’apro-
vació provisional del Pla General que permetrà el canvi d’ubicació de la 
benzinera de Can Mas (vegeu plana següent) i va aprovar la pròrroga del 
contracte de la recollida de brossa i de la neteja viària amb els vots favo-
rables de la regidora no adscrita, Mònica Laborda, el PDECAT, C’s i el 
PSC, mentre que ERC-JpR i el PP s’hi van abstenir. També va tirar enda-
vant una modificació de crèdits per valor de 177.271,79 euros. Laborda i 
ERC-JpR hi van votar a favor, mentre que la resta de formacions s’hi van 
abstenir. Una cosa similar va passar en l’aprovació de la modificació de la 
plantilla del personal del CFA Jaume Tuset i del PAME. Tots els grups 
s’hi van abstenir menys la regidora no adscrita, qui va votar-hi a favor. El 
punt aprovat per unanimitat va ser el de l’addenda de la pròrroga del con-
veni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament. També 
es va aprovar inicialment l’Ordenança Municipal d’Establiments i Control 
d’Activitats i el Pla d’Inspecció i Verificació d’Activitats Comunicades. 
Van votar-hi a favor la regidora no adscrita i C’s, mentre que el PDE-
CAT, ERC-JpR, PP i PSC s’hi van abstenir. Finalment, el Ple també va 
aprovar renunciar a la concessió de dues cambres de congelats del Mercat 
Municipal. Laborda, ERC-JpR, el PP i el PSC hi van votar a favor, i el 
PDECAT i C’s s’hi van abstenir.
Pel que fa a les mocions, el PSC en va presentar una per exigir un salari de 
referència de 1.075 euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El text va 
tenir el suport de la regidora no adscrita, el PDECAT i Decidim, les abs-
tencions d’ERC-JpR i el PP, i el vot en contra de C’s. Tots els grups van 
votar a favor de la moció de C’s que demanava accions contra la pobresa 
femenina, i en la presentada per Decidim de suport al manifest Enfortir 
l’atenció primària. En canvi, en una altra moció de Decidim en defensa del 
poble palestí, tots els grups hi van donar suport menys el PP que s’hi va 
abstenir. Finalment, també va ser aprovada una tercera moció de Decidim 
de rebuig als Pressupostos Generals de l’Estat, especialment de la dispo-
sició addicional que no permet incorporar el personal de les empreses 
municipalitzades. Tots els grups hi van votar a favor menys el PP i C’s, 
que hi van votar en contra.
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nnnnnnn
Llum verd a la reubicació de la benzinera de Can Mas

nnnnnnn
Ripollet es mou un any 
més per la vida saludable
El 20 de maig, Ripollet va celebrar la quarta edició del Dia 
Mundial Sense Tabac, una jornada orientada a conscienciar 
dels perjudicis d’aquest producte i reduir-ne el consum. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament i el personal sanitari dels CAP 
del municipi van organitzar un any més la Caminada Sense 
Fum. En aquesta ocasió, el recorregut es va modificar lleu-
gerament respecte a altres anys i es va donar el tret de sortida 
des del pavelló Joan Creus. Des d’allà es va continuar per la 
rambla dels Pinetons fins al Camí de la Serra, per arribar al 
vial del riu Ripoll i acabar el recorregut a les pistes d’atletisme 
del Patronat d’Esports (PAME), on es van realitzar  activitats 
dirigides (foto).

El Ple de maig va desbloquejar el canvi d’ubicació de la ben-
zinera de Can Mas. La instal·lació no es construirà al costat 
de l’escola El Martinet, sinó que se n’allunyarà uns metres 
en direcció a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. El punt, 
que va ser rebutjat en el Ple de febrer, va comptar aquest 
cop amb els vots favorables del PSC, ERC-JpR, PDECAT, 
les abstencions del PP i de la regidora no adscrita, Mònica 
Laborda, i el vot contrari de C’s.

Abans de la votació, l’alcalde, José María Osuna, va mani-
festar que l’acord “és satisfactori per totes les parts”, perquè 
la benzinera “estarà més lluny de l’escola” El Martinet. Va 
mostrar, però, el seu desencís en assegurar que “no és l’opció 
ideal”, però “estem lligats per normatives supramunicipals”. 
Formacions com el PDECAT o el PSC van destacar el fet 
que l’equip de govern hagués tingut en compte les seves 
aportacions sobre la benzinera, però també li van fer una 
estirada d’orelles perquè el punt no s’aprovés al febrer. Per la 
seva banda, el regidor del PP, Víctor Diéguez, va recriminar 
que el govern no s’hagués posat en contacte amb el seu grup. 
“Tot això és un despropòsit”, va sentenciar. Josep Gabarra, 
portaveu de C’s, va argumentar el vot en contra assegurant 
que “existia marge de maniobra perquè l’Ajuntament ne-
gociés” amb l’empresa concessionària de la benzinera, i va 
recordar la proposta del seu grup d’instal·lar en els mateixos 
terrenys un punt de recàrrega de vehicles elèctrics. El líder 
de C’s va concloure que “el barri de Can Mas es mereix un 
altre tipus d’equipament”. Després de les votacions, l’alcalde 
va agrair les aportacions de PSC, PDECAT i C’s i va subrat-
llar que la modificació del Pla General “s’ha aprovat gràcies a 
tothom, sobretot als membres de la Plataforma No a la Ben-
zinera i als pares i mares del Martinet”. També va detallar que 
l’Ajuntament havia valorat comprar els terrenys per un valor 
de 500.000 euros, però es va acabar desestimant.

nnnnnnn
Ja hi ha cartell per a la Festa Major
El disseny guanyador del 20è Concurs 
de Cartells de la Festa Major, convo-
cat pel Patronat Municipal de Cultura 
(PMC), ha estat el d’Andrea Iglesias, una 
jove de 28 anys que s’ha endut un premi 
de 600 euros. El seu cartell es va impo-
sar en la votació popular en la qual van 
participar 1.417 persones. 1.212 persones 
van escollir la votació en línia, mentre 
que 205 van omplir la butlleta i la van 
dipositar a l’urna ubicada al Centre Cul-
tural. En segon lloc, va quedar el disseny 
anomenat Piu Piu, i en tercer lloc la 
proposta titulada Rovell.
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opinió

Les grues han tornat a Ripollet. 
Per què?
Molts ciutadans ens hem sorprès en veu-
re com la construcció de blocs d’habitatges 
s’està reactivant a Ripollet. De fet a Ripollet 
i arreu. La crisi de la construcció sembla que 
ha tocat fons i es torna a revifar el sector.
Molts ciutadans també es pregunten com és 
que el govern de Decidim permet l’edifica-
ció d’enormes blocs de pisos. Hem d’aclarir 
que aquest model d’urbanisme, basat en l’es-
peculació i l’ocupació de tots els espais lliu-
res, no és el que ens agradaria desenvolupar 
al nostre poble. Si torna a haver-hi grues al 
cel de Ripollet és fruit de la planificació urba-
nística desenvolupada pels anteriors governs 
del PCS- CiU. Es tracta de plans urbanístics 
aprovats per governs municipals anteriors i, 
que en el seu moment, els propietaris dels 
terrenys no van voler tirar endavant; de ben 
segur per la crisi del sector de la construcció. 
Ara que sembla que el sector torna a aixecar 
al cap es posen a edificar allò que ja tenien 
concedit i aprovat des de fa uns anys. Des del 
govern actual, per tant, res hi podem fer. I 
intentar impedir-ho suposaria greus perjudi-
cis per a tots i totes.
D’altra banda, cal preguntar-se com és que 
hem arribat a aquesta situació. Els 35 anys de 
governs de PSC-CiU i ICV a Ripollet han 
estat presidits per una manca total de planifi-
cació urbanística. S’ha anat fent a remolc de 
les demandes i dels interessos dels grans pro-
pietaris i promotors privats, sense preveure 
cap estratègia de futur. Ara ens trobem un 
municipi amb el sòl totalment esgotat. On 
l’únic espai lliure que queda és el sector nord 
del riu Ripoll, el qual també ha estat hipote-
cat amb un polígon industrial.
Tot i això, queda molta feina per fer. Estem 
construint un nou urbanisme amb participa-
ció, diàleg, defensa de l’interès públic i del 
medi ambient, com ho demostrem els casos 
de la benzinera de Can Mas i de la ubica-
ció de l’ampliació del Lidl en terrenys pro-
tegits. Ripollet es troba molt hipotecat per 
més de 35 anys de polítiques urbanístiques 
dictades pels grans promotors privats i sense 
intervenció pública, però encara és possible 
revertir moltes coses.

Els casals d’estiu
L’Ajuntament de Ripollet des del Pacte Local 
per a l’Educació en el Lleure realitzava l’or-
ganització dels Casals d’Estiu amb la feina de 
tots els agents implicats: regidories de joven-
tut, Serveis Socials i Educació, així com les 
escoles, AMPA i el Centre d’Esplai la Gresca. 
Un model d’èxit, amb una gran participació 
i sobretot amb la voluntat d’ajudar als pares i 
mares del nostre municipi a conciliar la vida 
labora i professional. L’objectiu principal era 
que cap nen es quedés sense casal d’estiu per 
qüestions econòmiques, això feia que les 5 
setmanes tinguessin un cost de 180 € per 
infant incloent les excursions i a més les fa-
mílies es podien adreçar a Serveis Social per 
sol·licitar una beca extraordinària.
Aquest any 2017 el govern de la CUP a Ri-
pollet ha volgut fer un canvi en el model. 
La proposta la van fer pública a les AMPA 
al mes de Març quan els hi van dir que 
aquest any l’Ajuntament posaria les escoles i 
el manteniment de les mateixes a disposició 
de les AMPA, però que eren aquestes les que 
havien d’organitzar els Casals, d’aquesta ma-
nera han traspassat tota la responsabilitat als 
pares i mares.
El resultat d’aquest canvi és que avui a Ripo-
llet tenim 4 propostes de Casals d’Estiu molt 
dispars, cadascuna amb uns objectius dife-
rents i amb molta variació de preus des del 
175 € per nen amb l’obligatorietat d’estar les 
5 setmanes a l’Escola Pinetons, fins als 300 € 
per nen a l’Escola Martinet. Aquest fet està 
provocant molta incertesa i angoixa als pa-
res i mares que veuen com a algunes escoles 
ja estan esgotades les inscripcions després de 
més 6 hores de cues i a d’altres encara hi ha 
places per l’elevat preu.
Des del PSC denunciem que el regidor 
d’educació ha actuat sota criteris ideològics 
i no amb criteris de racionalitat i de sentit 
comú, no val canviar les coses per canviar-
les, s’han de canviar per millorar-les i cla-
rament no s’ha fet així. Darrere d’aquesta 
decisió hi ha una voluntat clara de traspassar 
la responsabilitat als pares i mares. Per tot 
l’exposat anteriorment i donat els greus pro-
blemes que ha ocasionat aquesta decisió per 
part del regidor Sr. Oriol Mor li demanen 
la seva dimissió com a regidor d’educació de 
Ripollet.

La legislatura en su mitad.
Balance de gobierno
Justo en el momento en el que nos encon-
tramos hemos llegado al meridiano de la le-
gislatura municipal y si bien era cierto que 
el Ayuntamiento de Ripollet necesitaba un 
soplo de aire fresco para cambiar las anquilo-
sadas políticas de varias legislaturas de gobi-
ernos formados por PSC-CiU, no es menos 
cierto que el actual gobierno del “Compro-
mís” ha demostrado una incapacidad mani-
fiesta para llevar a cabo la regeneración que 
nuestra corporación precisaba, o al menos, 
con la velocidad administrativa que ello re-
quería. Después de dos años de continuas 
peleas entre “los que estaban y los que están”, 
solo hemos podido constatar su capacidad 
para ponerse de acuerdo en seguir instalan-
do gasolineras en Ripollet. Que lejos quedan 
aquellos años en los que los que hoy nos 
gobiernan criticaban la política de la espe-
culación y del asfalto y defendían un medio 
ambiente sostenible. Ni ha existido voluntad 
de plantar cara a las inclemencias medioam-
bientales del ECOPARC con la firmeza que 
hubiera sido necesaria, ni existe voluntad de 
llevar a cabo la limpieza de los márgenes del 
Río Ripoll por citar algunos ejemplos. Ripo-
llet se merece otro tipo de políticas inclusivas, 
que apuesten por el comercio local, con un 
entorno que facilite el aparcamiento de vehí-
culos y sobre todo intentar que la carga im-
positiva que deben soportar nuestros ciuda-
danos sea la menos gravosa imposible. Sobre 
dicho extremo debemos citar que solo con la 
intervención del Grupo Municipal de Cs se 
ha conseguido rebajar durante dos años con-
secutivos un 2% sobre el Impuesto de Bienes 
Inmuebles. Pero ello no es suficiente, debe-
mos apostar por seguir reivindicando con-
tenedores soterrados en nuestra población y 
que a su vez disminuya la tasa de recogida de 
basuras. ¿Es ello posible? Evidentemente, si 
lo es en otros municipios de nuestro entorno, 
Ripollet no puede se menor. Por una ciudad 
naranja, CIUDADANOS seguirá aportando 
su saber hacer y escuchando a los vecinos en 
cada uno de los Plenos del Ayuntamiento. Es 
nuestro compromiso de futuro.
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La “Cataluña valiente” también 
está en Ripollet
Queremos dirigirnos a todos los que al mar-
gen de la ideología, no son independentistas.
Tenemos como objetivo explicar que Cata-
lunya es nuestra tierra y transmitir el orgullo 
de formar parte del gran país que es España. 
No lo hacemos de forma pasiva o sólo en in-
ternet como hacen otros. El Partido Popular 
lo hacemos dando la cara en el Parlament y 
las redes sociales pero también en las calles. 
Así nos hemos hecho presentes en todo el 
territorio catalán, incluido Ripollet. Los Po-
pulares hacemos visible en las calles nuestras 
carpas de la campaña “La Catalunya Valien-
te”.
Es una campaña del SI a sumar y subrayando 
el aprecio personal, familiar, sincero y coti-
diano que nos une a todos con el resto de Es-
paña. Todo ello, frente la discordia, la divi-
sión y la fractura que supone el separatismo.
Por eso, desde el Partido Popular queremos 
ser la voz de los que no callan frente al in-
dependentismo. De los que sabemos que lo 
mejor que le ha pasado y le puede pasar a 
Catalunya es formando parte de la España 
descentralizada, autonómica, democráti-
ca, Europea y casa común de todos los que 
compartimos historia, lazos familiares y la 
esperanza trabajada en común día a día de 
un futuro mejor.
Es obvio que hay mucha gente que no con-
sidera el separatismo la solución a todos los 
problemas. El silencio y la cobardía no es ya 
una opción frente las proclamas y acciones 
independentistas. Los Populares defendemos 
y mostramos, también en las calles de 
Ripollet, el sentimiento mayoritario no se-
paratista. Por eso, se hace muy necesaria esta 
campaña del Partido Popular y que podemos 
resumir en palabras de nuestro presidente 
Xavier García Albiol : “ Somos la voz de los 
que no se resignan ante el separatismo. So-
mos la Catalunya valiente.”

Desmassifiquem els instituts, mi-
llorem l’educació a Ripollet (I)
Recentment des d’ERC hem fet una apos-
ta política valenta, en positiu i que beneficia 
a tota la comunitat educativa del municipi: 
la creació d’Institut-Escola a les Escoles pú-
bliques d’El Martinet i Els Pinetons. Aques-
ta proposta ha estat elaborada a partir d’un 
profund debat i reflexió intern amb la col-
laboració d’experts en matèria educativa en 
l’àmbit de Catalunya. És per això que volem 
explicar en aquest espai el següent: la impor-
tància de l’educació i la seva situació a Ripo-
llet, i com les mesures d’ERC poden benefi-
ciar i revertir les problemàtiques actuals. En 
aquest analitzarem el primer aspecte.
En primer lloc, nosaltres entenem l’educa-
ció no només com un dret, sinó com una 
garantia de futur. Aquesta inversió en els 
nostres infants i adolescents ha de fer pos-
sible la construcció d’una societat més justa, 
preparada, moderna, crítica i socialment co-
hesiona. Així doncs, estem parlant d’un pilar 
fonamental i essencial per al bon desenvolu-
pament de les relacions humanes i personals 
de totes les persones que convivim. El món 
està en constant canvi i moviment, la qual 
cosa ens indica que cal apostar encara més 
per l’educació.
A Ripollet, a causa de la deixadesa i manca 
de planificació a anys vista, ens trobem da-
vant una realitat duríssima i greu. Els últims 
informes educatius ens alerten de les grans 
dificultats que es troben els nostres joves en 
arribar als 16 anys. Hem de tenir en compte 
que el nostre jovent presenta un gran fracàs 
escolar i, a més, tot ve acompanyat força so-
vint de situacions socio-econòmiques du-
res. És important que aviat siguem declarats 
zona d’especial atenció perquè es reconegui 
la gravetat que presenta la nostra ciutat i la 
importància de revertir una situació inaccep-
table. A partir del Pla Educatiu Local s’han 
determinat grans objectius per tal de fer-
ho possible; però, hi ha qüestions de major 
magnitud que impedeixen desenvolupar-ho. 
Entre aquestes cal destacar la massificació 
dels INS, ja que no només els alumnes re-
ben menys atenció per parts dels professors 
(augment de ràtios), sinó que es disminuei-
xen espais especialitzats (laboratoris, aules de 
tecnologia...). Tot plegat dificulta la inversió 
en aquesta millora educativa.

Ripollet Zona 1 transport
metropolità
D’un temps ençà s’ha obert un debat a l’Àrea 
Metropolitana sobre quins municipis han de 
passar a formar part de la zona 1 de transport. 
Respecte a aquest tema tots els Ripolletencs 
tenim clar que la nostra vila no tan sols s’ho 
mereix sinó que a més a més és una injustí-
cia des de fa anys el fet que no hi estiguem 
incorporats. En aquest sentit hem de recla-
mar tots plegats, des del respecte i les bones 
maneres però també des de la profunda con-
vicció que és quelcom que ens toca i ens per-
toca. Arribats a aquest consens també hem de 
fer un pas més enllà i hem de reclamar que les 
administracions que estan per sobre el nostre 
municipi es responsabilitzin com a mínim 
parcialment de la injustícia comesa amb el 
nostre municipi. A Ripollet no tan sols se’ns 
ha deixat fora de la zona 1, sinó que a més a 
més no se’ns ha dotat de les infraestructures 
públiques de transport que ens corresponen 
per població, ubicació i greuge comparatiu 
amb municipis de les nostres característiques. 
És per això que volem novament oferir-nos 
al govern local per recolzar-los en la recla-
mació i pressió sobre l’Àrea Metropolitana 
per tal que se’ns compensi per aquest greuge 
i per tant Ripollet passi a pertànyer a la zona 
1 i a més a més no sigui a costa de què els 
ripolletencs ho haguem de pagar. No pre-
tenem ser ni més ni millor que els municipis 
veïns, però està clar que la inversió pública 
en infraestructures de transport al nostre 
municipi no s’ha correspost amb el nombre 
d’habitants que som, i per tant hem tingut un 
tracte diferent. També reclamem que aquest 
tracte sigui diferent excepcionalment a l’hora 
del cost del servei. Per tant, per un transport 
públic de qualitat, just i que no sigui a cos-
ta de la butxaca dels contribuents, volem un 
tracte just per a la incorporació de Ripollet a 
la zona 1.
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la Renda Garantida:

Una gran victòria  
L’acord signat el passat 15 de maig entre la Conselleria de Tre-
ball de la Generalitat i la Comissió Promotora de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania (RGC) és el dret social més important 
que s’ha assolit després de l’onada de retallades que hem patit 
durant tota aquesta última dècada.
No està pensada com a una prestació social, sinó com una 
Renda Bàsica per a tothom, condicionada a certs requisits, com 
ara tenir més de 23 anys, no negar-se a una oferta de feina en 
condicions… i la seva aplicació començarà a partir del pròxim 
15 de setembre amb una prestació del 85% de la renda de su-
ficiència (564 €) que arribarà al 100% en el 2020 (664 €). Més 
de 60.000 llars podran ser-ne perceptores, així com famílies 
monoparentals amb treball a temps parcial.
La Coordinadora d’Aturats de Catalunya ha estat el puntal 
mobilitzador en tot aquest procés amb dues marxes a Cata-
lunya contra l’atur i la precarietat, la ILP amb 121.000 firmes 
recollides, ocupacions de les oficines del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), mocions municipals als diferents ajunta-
ments, concentracions davant del Parlament, entrevistes i ne-
gociacions interminables amb diputats i consellers i acampades 
davant de la Generalitat. Per arribar a aquest objectiu, hem 
hagut de salvar fortes reticències i també recels, començant per 
als nostres mateixos companys. Així mateix, hi havia l’oposició 
del Govern de CiU en el seu moment.
És ben palès que l’Associació d’Aturats de Ripollet i Cerdanyo-
la ha jugat un paper destacat i meritori en tot aquest procés: les 
1.200 signatures recollides davant del SOC, les quatre mocions 
als dos ajuntaments, diverses xerrades i debats, entrevistes amb 
regidors i alcaldes, a més de l’organització de les marxes i mo-
bilitzacions pels municipis. Aquesta ha estat la seva contribució 
per fer del somni una realitat. Des del convenciment que la  
lluita paga, ara toca celebrar-ho.

Manel Navarro
President de l’Associació d’Aturats Ripollet i Cerdanyola

Una fita històrica
Catalunya s’ha situat al capdavant en el reconeixe-
ment d’aquest dret ciutadà. A partir d’ara ja no es 
tracta d’un ajut-almoina, hem adquirit un dret ciu-
tadà. És tan important aquest fet, que canvia radi-
calment la mentalitat caritativa de la dreta política i 
la substitueix per una idea de solidaritat, de combat 
contra la pobresa i de reinserció laboral. Aquest gran 
acord és el triomf del treball de totes les persones i en-
titats que han impulsat la iniciativa legislativa popu-
lar (ILP). Ara veiem com els seus esforços han assolit 
l’èxit. Moltes felicitats a totes!
El partit de govern, Junts pel sí, ha rebaixat les presta-
cions que proposava la ILP. On la iniciativa popular 
deia que hi tindrien dret tots els majors de 18 anys, 
ara es fixa a 23 anys. Si es proposaven 664 euros men-
suals ara en seran 570... i es denegarà la prestació als 
qui no acceptin qualsevol feina.
El govern espanyol pot boicotejar aquesta llei mitjan-
çant el Tribunal Constitucional, com ja ha fet amb 
d’altres lleis progressistes del Parlament de Catalunya. 

Un 20% de pobresa a Catalunya
Hi ha 176.000 famílies a Catalunya que no reben 
cap ingrés regular al mes. Si aquest setembre s’ini-
cia el pagament d’aquesta RGC, la poden rebre unes 
70.000 famílies; encara quedem a molta distància de 
fer desaparèixer la pobresa. 
Actualment, la Renda Mínima d’Inserció (RMI) és de 
420 euros mensuals, també cal recordar que moltes 
persones reben pensions de misèria; aquest setembre 
podran afegir uns 150 euros a la seva minsa econo-
mia. Tot i que és poca quantitat es tracta d’un incre-
ment considerable del seu poder adquisitiu, sempre 
que tinguem en compte en quins paràmetres misera-
bles de qualitat de vida ens movem.
Hem d’estar orgullosos de la societat catalana que 
amb els esforços de tanta gent aconsegueix de mica 
en mica construir una societat més justa.

Reyes Muñoz 
3a tinenta d’alcalde i regidora de Serveis Socials
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L’Ajuntament de Ripollet va signar fa 
uns mesos un conveni amb els ajun-
taments de Montcada i Reixac, Cerda-
nyola i Barberà del Vallès. L’objectiu 
d’aquest acord dels quatre consistoris 
és tirar endavant el projecte ‘ESStem 
treballant’, una iniciativa per impulsar 
l’economia social i sostenible, és a dir el 
món cooperativista i del tercer sector. 
La Diputació de Barcelona ho va veure 
amb molt bons ulls i els va atorgar una 
subvenció de 18.000 euros. Es tracta 
d’una àrea empresarial en alça, que fa 
un any ja suposava el 5% de l’activitat 
econòmica del Vallès Occidental i dona-
va feina a quasi 10.000 persones. Però, 
què és l’economia social i solidària?

El sector de l’economia social i solidària 
aplega les societats laborals que es regei-
xen per principis ètics que influeixen en 
la seva manera de fer. La majoria de so-
cietats que formen aquest sector són co-
operatives, mutualitats, fundacions i asso-
ciacions. Tenen una vocació de servei a 
les persones. A més, funcionen amb una 
autonomia de gestió i uns processos de 
decisió democràtics, amb igualtat de drets 
i deures per a tots els socis. Els beneficis 
es distribueixen equitativament entre els 
socis per la feina feta i no pel capital apor-
tat al principi. I els excedents de l’activitat 
econòmica es reinverteixen en l’empresa 
o en millorar els serveis per als socis.
Amb aquest conveni, els quatre consis-
toris es comprometen a impulsar aquest 
tipus d’activitat, promoure aquesta cultu-
ra econòmica. “El nostre objectiu no és 
només donar a conèixer aquesta activitat, 
sinó també donar suport a les cooperati-
ves o les iniciatives del tercer sector que 
puguin establir-se en el nostre territo-
ri”, explica l’alcalde de Ripollet, José M. 
Osuna. Així doncs, segons l’alcalde, “se’ls 
aportarà assessorament, se’ls facilitaran re-
cursos tècnics i eines, perquè continuïn 

Impuls a l’Economia 
social i solidària

fent la seva tasca o, fins i tot, s’impulsaran 
els projectes emprenedors que apostin per 
aquesta economia social i solidària, per 
a què a mitjà o llarg termini es puguin 
constituir i consolidar-se”.    
En aquests primers mesos, s’està duent a 
terme una diagnosi de la situació actual: 
saber quin és el teixit cooperatiu que ac-
tualment hi ha, detectar les seves neces-
sitats tant d’ocupació com de consum, 
etc. A més, avaluaran quins equipaments 
públics es troben en desús i es podrien 
cedir per desenvolupar aquestes inicia-
tives amb finalitat social. De moment, la 
valoració és molt positiva per a l’equip 
de govern de Ripollet. “Estem iniciant 
un camí, el de l’economia social i el co-
operativisme, que fins ara havia estat poc 
explorat, i estem molt satisfets”, destaca J. 
M. Osuna, i afegeix: “A més, ho fem de 
manera conjunta i consensuada entre els 
quatre consistoris, que tenim una línia 
molt clara de cap a on s’ha d’anar”. Per 
a l’alcalde ripolletenc, “és un exemple de 
com s’han d’encarar les noves polítiques 
de tipus econòmic, d’una manera més 
cooperativa, i no tan competitiva”. 

Tallers en el marc del projecte
Al mateix temps, durant aquests mesos 
s’han organitzat diferents tallers adreçats 
tant a càrrecs electes, com a empreses i 
emprenedors. En el primer cas, al març, 
alguns càrrecs electes i coordinadors dels 
quatre consistoris es van trobar al Patro-
nat Municipal d’Ocupació. L’objectiu era 

Instantània del taller adreçat a assessories en el marc del projecte ‘ESStem treballant’.

posar sobre la taula les necessitats i reptes 
de cadascun dels pobles, veure quina res-
posta es podria donar des del sector de 
l’economia social i solidària, i planificar 
quin hauria de ser el paper de les admi-
nistracions per promoure aquestes accions. 
Durant l’abril, es van organitzar dos tallers 
més, a Cerdanyola i Montcada, per a em-
prenedors i assessories, respectivament. El 
primer taller volia informar del model co-
operatiu als emprenedors o, fins i tot, in-
formar empreses ja creades dels passos a se-
guir per transformar-se en cooperativa. En 
el segon taller, es va informar les assessories 
sobre aquest model perquè aquests, al seu 
torn, poguessin assessorar els seus clients.

Un sector a l’alça
En els darrers anys, el sector de l’eco-
nomia social i solidària ha anat creixent, 
convertint-se en un valor a l’alça. És una 
possible sortida laboral per a persones a 
l’atur o una possibilitat de reconversió 
d’empreses ja constituïdes. Un informe 
del Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental apuntava fa un any que les inici-
atives del tercer sector suposaven el 5% 
de l’activitat econòmica de la comarca. 
En aquell moment, existien 1.531 em-
preses d’aquest tipus, que donaven fei-
na a gairebé 10.000 persones. Eren unes 
xifres no tan allunyades d’activitats eco-
nòmiques més tradicionals, com la cons-
trucció (10%) o la indústria (17%). Fa 
un any, a Ripollet, hi havia 68 iniciatives 
econòmiques amb aquest caràcter social. 
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La font principal de 
la nostra inspiració 
són la xarxa social 
Pinterest i les fires 
que es fan arreu
nnnnnn

Cosir i Xerrar va tancar el mes passat 
l’exposició dels treballs realitzats per 
les seves membres durant l’any. L’en-
titat, que ja té set anys de vida, aplega 
prop d’una quarantena de dones que 
elaboren peces de costura creativa i es 
troben tres dies a la setmana al Centre 
Cultural per compartir coneixements 
del món del fil i l’agulla. 

En què consisteix la costura creativa?
Vol dir elaborar peces diferents de les 
típiques que es fan en costura. Nosaltres 
fem coses diferents com bosses, ninos... 
És aplicar la teva creativitat a la roba.

Com va néixer Cosir i Xerrar?
El nostre projecte va sorgir arran d’un 
laboratori tèxtil. Els nostres objectius 
principals eren l’autoformació, l’expe-
rimentació, que vol dir que aprenem 
practicant, i compartir coneixements.

Què és un laboratori tèxtil?
Un taller on, a partir de la proposta de 
diversos materials, sorgeixen propostes 
de diferents persones sobre què es pot 
fer amb aquell material.

Quin és el perfil de la vostra associa-
da?
Som una entitat molt heterogènia. Hi 
ha gent que sap cosir molt, però potser 
no té tantes idees, i a l’inrevés. També 
tenim gent aturada, gent que no sap co-

Cosir i Xerrar: “la costura creativa et fa 
tenir la ment més inquieta i treu l’estrès”

sir però que ve a compartir una estona, 
o gent que té una malaltia i també ve a 
passar-s’ho bé.

Com se us ocorren les idees?
Les fonts principals són internet i les 
fires. Ara hi ha fires de tot, perquè s’ha 
posat de moda el fes-ho tu mateix. 
Internet és un portal màgic perquè pots 
veure el que fan arreu del món. Especi-
alment a la xarxa social Pinterest. 

Totes sou dones. Per què creus que els 
homes no en formen part?
Fins ara no estava ben vist que els 
homes cosissin i fessin aquest tipus de 
manualitats. Però ara s’ha posat de moda 
i hi ha associacions d’homes que fan 
ganxet i costura creativa. Però hem col-
laborat amb l’Institut Can Mas en el seu 
projecte de voluntariat i ens han vingut 
tres nois i dues noies de tercer d’ESO.

Com convenceries un home perquè 
practiqués la costura creativa?
Desperta molt la creativitat, fa que 
tinguis la ment més inquieta, a més de 
treure l’estrès i compartir coneixements. 
La gent s’oblida dels problemes que 
tenen a casa i passen una bona estona.

Com vas esdevenir-ne la presidenta?
Jo era una participant més d’Open Rou-
lotte, una proposta per dinamitzar Can 
Mas. Es va fer una proposta de les dones 
per participar al Centre Cívic del barri, 

que era un lloc bàsicament d’homes. 
Es va constituir un grup de costura i 
el local del Centre Cívic es va quedar 
petit. Vam haver de marxar i ens van 
proposar des del Centre Cultural fer-
nos associació. I em van demanar que 
fos la presidenta.

La costura t’ha agradat sempre?
Des de molt petita. He vist a la meva 
àvia cosir i fer manualitats, i la meva 
mare també ha estat vinculada al món 
tèxtil. 

Quins són els propers reptes?
Estem preparant els espais en encant. 
Decorem un espai i hi farem alguna 
activitat. 

Ernest Prunera
Intus

Noelia López, presidenta de l’entitat Cosir i Xerrar
des de la seva fundació, ara fa set anys
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La societat civil s’implica en la campanya 
LGBTI “A Ripollet, estima com vulguis”
A Ripollet, estima com vulguis va ser el lema amb el qual l’Ajuntament es va adherir a la 
commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, celebrat el 17 de maig. Més de 
20.000 adhesius i 150 cartells amb aquesta consigna s’han pogut veure a establiments, co-
merços, escoles, seus d’entitats i instal·lacions municipals. En els cartells també es pot llegir: 
“En aquest espai, les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals es poden 
expressar amb total llibertat. Per això, no es permeten comportaments discriminatoris vers les 
persones LGTBI”. La campanya va ser presentada el mateix 17 de maig pel regidor de Políti-
ques LGTBI, Fran Sánchez, i va comptar amb el suport del president de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, i d’altres entitats socials i veïnals de Ripollet.

el perquè de la seva mort”, pel que va 
repassar amb solemnitat la figura i les 
circumstàncies de la tràgica mort de 
cadascuna de les persones deporta-
des i exterminades als camps nazis. A 
continuació, i abans de l’ofrena floral 
institucional, van fer-les les entitats 
Club de Patinatge Ripollet, el Club 
Ciclista Ripollet i Decidim. El regidor 
de Memòria Història, David Fontanals, 
va recordar per la seva banda que els 
cinc ripolletencs homenatjats van ser 
assassinats per defensar la República. 
Finalment, a la cloenda de l’acte, Fon-
tanals, va citar al supervivent Joaquim 
Amat-Piniella, amb la colpidora frase: 
“A la ‘nova Europa’, forjada amb sang 
innocent, devastacions i misèria, els 
espanyols antifranquistes no tenien altra 
plaça que la d’un pot de cendres”.

“Mai més, enlloc, contra ningú”. Amb 
aquestes paraules, l’alcalde de Ripo-
llet, José María Osuna, va retre ho-
menatge als cinc ripolletencs morts 
als camps de concentració nazis entre 
1941 i 1942. L’acte va tenir lloc el 29 
de maig al Memorial dels jardins de 
l’Ajuntament i va comptar amb la pre-
sència de Rosa Toran, vicepresidenta 
de l’Amical de Mauthausen.

Davant el Memorial, inaugurat l’any 
2005 pel 60è aniversari de l’allibera-
ment dels camps de concentració nazis, 
Toran va destacar davant entitats i 
familiars dels homenatjats la necessitat 
de treure les víctimes de l’anonimat. 
L’alcalde també va proclamar el deure 
l’Ajuntament i tot el poble de Ripollet 
de “recordar la vida de les víctimes i 

Tomás Caballero Vico (1897-1941)

Josep Datzira Casamitjana (1912-1942)

Juan Montesinos Uribe (1908-1941)

Sotero López Tello (1909-1942)

Pau Pallàs Alsina (1907-1941)

Els cinc homenatjats

“Mai més, enlloc, contra ningú”
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L’Aplec de l’Institut Can 
Mas reuneix 13 entitats
La segona edició de l’Aplec d’Experiències de Participació, 
Jovent i Entitats, celebrat el 28 de maig a la plaça de Joan 
Abad i organitzat per l’Institut Can Mas, va comptar amb la 
participació d’una tretzena d’entitats locals. Durant tot el matí, 
a l’espai es van realitzar diverses activitats que van servir per 
tancar el projecte de Servei Comunitari que han realitzat els 
alumnes de tercer d’ESO durant tot el curs.

nnnnnnn
L’Institut Lluís Companys 
recapta prop de 1.000 € 
per a Save the Children 
El parc del riu Ripoll es va omplir el 14 de maig d’alumnes, 
professors, pares i mares de l’Institut Lluís Companys per 
participar en la jornada solidària a favor de l’ONG Save the 
Children. Després de celebrar una cursa de 3,5 quilòmetres 
amb sortida i arribada al mateix parc, es van organitzar una 
classe magistral de zumba i diversos tallers de maquillatge, 
manualitats o papiroflèxia, tot recaptant-se prop de 1.000 
euros. Aquesta ha estat la quarta edició del projecte solidari de 
l’Institut Lluís Companys. En altres anys, el centre ripolletenc 
ha ajudat a construir una maternitat-infermeria al Senegal, ha 
col·laborat amb l’Hospital de Sant Joan de Déu en la investi-
gació contra el càncer infantil i ha donat suport a la Fundació 
Glorr contra la pobresa infantil i a la Marató de TV3. 

nnnnnnn
Clamor per 
l’obertura de 
fronteres als 
refugiats 
El 21 de maig, Ripollet va acollir la 
jornada solidària Camins sense fronteres, 
organitzada per la Plataforma per les 
Persones Refugiades de Ripollet, i que 
va comptar amb la col·laboració d’en-
titats i comerços locals. Maquillatge, 
pintura de voreres, circuit de patins i 
bicicletes, activitats teatrals, un audiovi-
sual, ball i degustació d’una recepta afri-
cana van ser les activitats de la jornada 
que es va desenvolupar tant a l’exterior 
com a l’interior del Centre Cultural. 
Les activitats van comptar amb l’orga-
nització i participació de Descargolats 
Teatre, La Careta Teatre, Folakhe Afro.  
Patins Solidaris i alumnes voluntaris de 
l’Institut Can Mas, l’Aresta, La Careta 
Teatre, el CE L’Estel i Alba, la pintora 
de somnis. La jornada tenia el suport de 
l’Ajuntament.
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Premi als treballs de recerca de batxillerat
El Teatre Auditori del Mercat Vell va acollir el 16 de maig 
l’acte de reconeixement pels treballs de recerca de 25 estu-
diants de batxillerat de Ripollet, Montcada i Reixac i Santa 
Perpètua de Mogoda. L’acte, organitzat pel Centre de Recur-
sos Pedagògics del Vallès Occidental VI. De Ripollet van ser 
reconeguts els treballs de David Gutiérrez i Gerard Latorre 
(Acostant-nos al sol) i d’Emma Tornay i Ioana Andreea (A la 
sombra del sombrero), de l’Institut Can Mas. De l’Institut Lluís 
Companys van ser premiats Ana Pacheco (El tabú de la mort) i 
Ivo Samuel Giosa i Miguel Melero (Són art els videojocs?). I de 
l’Institut Palau Ausit van rebre el guardó Omar Bajjà (Cons-
trucció d’un dron) i Àlex Bueno i Marc Cuadrado (La Catalunya 
medieval durant la presència islàmica).

El Martinet i Els Pinetons, decidits
a convertir-se en institut-escola

Foto: Festa ‘El Martinet es fa gran’, el passat 26 de maig

dues demandes del centre: la remodelació del jardí de l’escola 
i el projecte d’institut-escola, que porten mesos treballant. 
La festa també va comptar amb berenar, diverses actuacions 
i la lectura d’un manifest. Durant la jornada es va aprofitar 
per continuar recollint signatures entre els assistents i vendre 
diversos productes de marxandatge.
 
Els Pinetons prepara el seu projecte
L’AFA de l’escola Els Pinetons, per la seva banda, va iniciar 
el passat 3 de maig les sessions de treball setmanals, obertes a 
tots els pares i mares del centre, per tal de treballar en el pro-
jecte d’institut-escola. A banda de reunir-se amb les diferents 
forces polítiques i amb l’AFI El Martinet, també està recollint 
signatures de suport al seu projecte, el qual ja compta amb 
imatge pròpia. Les famílies aprofitaran la festa de fi de curs 
del pròxim 9 de juny per tal de presentar el projecte a tota la 
comunitat educativa. El seu desig és que sigui una realitat el 
curs 2018-2019.

Després de la negativa del Departament  d’Ensenyament de 
construir el 4t institut, les escoles El Martinet i Els Pine-
tons demanen poder convertir-se en institut-escola, amb la 
voluntat de continuar amb el seu projecte pedagògic fins als 
16 anys. Les escoles també creuen que pot ser una solució a 
la massificació de la secundària i contribruir a baixar l’índex 
de fracàs escolar a Ripollet.

En les darreres setmanes, ambdues escoles han iniciat una ronda 
de contactes amb les diferents forces polítiques del municipi per 
tal de conèixer si compten amb el seu suport. Les següents pas-
ses són aconseguir el vistiplau del Consell Escolar Municipal i, 
tot seguit, el del Ple Municipal, a través d’una moció de suport.
 
‘El Martinet es fa gran’
Sota aquest lema, l’escola El Martinet va celebrar una festa 
reivindicativa el passat divendres, 26 de maig. Una festa per 
compartir entre tota la comunitat educativa i amb tot Ripollet 
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El passat 12 de maig se celebrava el 
Dia Mundial de la Fibromiàlgia (FM) i 
la Síndrome de Fatiga Crònica (SQM). 
Dies abans, al CAP Pinetons havia co-
mençat un taller de fibromiàlgia, orga-
nitzat pels equips d’atenció primària de 
Ripollet,  que s’allargarà fins al 20 de 
juny i on participen 15 dones. Es tracta 
d’un taller multidisciplinari, on es bus-
ca millorar tots els aspectes de la vida 
quotidiana de les pacients, entre ells la 
sexualitat. 

“Pretenem que la persona se senti re-
coneguda, visible, empoderar-la i que 
tingui els seus propis recursos per poder 
gestionar el procés i que no es culpabi-
litzi el dia que no pugui fer alguna cosa”, 
explica la infermera Rosa Martínez.
Aquest taller es va començar a gestar ara 
fa un any, s’ha treballat durant molts me-
sos i han aconseguit trobar professionals 
compromesos que el portin a terme. Es 
tracta del dr. Mampel, la infermera Rosa 

Fibromiàlgia: quan una 
abraçada t’arriba a fer mal PUNT

I APART
Martínez Luque, la llevadora Cristina 
Morote, la fisioterapeuta Sara Moreno, la 
treballadora social Susana Duran i la in-
fermera de psicologia M. Carmen Blán-
quez. “No tenim recursos però sí moltes 
ganes”, explica el dr. Mampel qui creu 
que “caldria que la Conselleria de Salut 
dediqués més diners al servei de reuma-
tologia perquè es puguin fer més tallers 
com aquest”.
Un dels temes que s’ha incorporat al ta-
ller és el de la sexualitat, “perquè forma 
part de la nostra realitat i no es parla gai-
re”, explica Rosa Martínez. “Ho tractem 
amb molta delicadesa, des de la preven-
ció de la crisi de parella, com treballar el 
plaer de la caricia a través del gest, la mi-
rada... és un tema on també la medicació 
no ajuda”, afegeix Martínez. “Cal que 
siguin carícies o abraçades molt suaus. 
No tothom ho entén o no s’adona que 
ens fan mal, però hem de ser nosaltres 
les que ens hem d’acceptar i entendre-
ho”, diu Fina García, de l’Associació de 
Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crò-
nica Ripollet. El dr. Mampel  afegeix que 
“molts medicaments inhibeixen el desig 
sexual i cal anar adaptant la medicació a 
cada pacient, per millorar els símptomes 
però sense que tinguin tants efectes se-
cundaris”.
La fibromiàlgia és una malaltia que pot 
trigar entre 4 i 6 anys en diagnosticar-

se, donat que no es manifesten tots els 
símptomes alhora. Després de la primà-
ria passa a reumatologia per acabar de 
diagnosticar. Mampel demana poder 
dedicar més temps als pacients a la sa-
nitat primària i que hi hagi una unitat 
concreta de reumatòlegs que treballin la 
fibromiàlgia i que tinguin en compte al-
ternatives com l’exercici físic, medicines 
complementàries i aspectes com la psi-
cologia i no només pel que fa al dolor.

Síndromes de
Sensibilització Central
La fibromiàlgia (FM), la síndrome 
de fatiga crònica/encefalomielitis 
miàlgica (SFC/EM), la sensibilitat 
química múltiple (SQM) i l’electrohi-
persensibilitat (EHS) són considerades 
malalties o síndromes diferents, per 
bé que es recullen sota el nom de 
Síndromes (o processos) de Sensibilit-
zació Central (SSC). Aquests síndro-
mes presenten nombrosos símptomes 
comuns i, en un alt percentatge de 
pacients, aquestes patologies se super-
posen. Dolor generalitzat, esgotament 
profund o dificultats per dormir són 
alguns dels simptomes amb els que 
els malalts, principalment dones, han 
d’aprendre a conviure.  
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l’Agenda 
juny 2017

DIA DE L’ASSOCIACIONISME
CULTURAL 
Durant el matí, a la seu de la Societat 
Coral “El Vallès” (Pl. d’en Clos, 3)  
Jornada de portes obertes, durant el matí,
tant dissabte com diumenge.   
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

MASTERCLASS DE ZUMBA 
De les 18 a les 20 h, a l’escola Ginesta 
Entrada+consumició: 6 euros anticipada i 8 
a taquilla. Nens fins a 12 anys, 2 euros. 
Compra d’entrades a Intim Afores, 
Zapatería Avanti, Mon Dolç, Pelu 
Facelook, Pelu Cre Art i AMPA Ginesta. 
Recaptació per a la Festa del Sol. Més 
informació al telèfon 618 319 664.
Ho organitza: AMPA Ginesta

CONCERT KANYAPOLLET 
A les 21 h, als locals d’assaig
(c. de Jaume I amb l’av. del riu Ripoll) 
Hi actuarà el cantautor de Sant Boi 
Gregorio Petróleo i les bandes Angry 
Mama (punk pop folk), Los Man Project 
(narco fusión) i Zerzedilla (versions).
Barra i barbacoa. Entrada gratuïta.
Ho organitza: Associació Musical 
Kanyapollet

TEATRE: STOP BULLYING 
A les 18 h, al Teatre Auditori 
Obra de creació pròpia del grup “Vodevil”.
Ho organitza: La Careta Teatre

Diumenge 4
BENVINGUTS A PAGÈS: 
VISITA GUIADA I TALLER DE PA
De 10 a 13 h, al Molí d’en Rata
Diferents explotacions d’arreu de 
Catalunya obriran aquest cap de setmana 
les seves portes per mostrar els seus horts, 
camps, ramats i obradors, coincidint amb 
la Setmana Bio que se celebrarà del 3 al 
9 de juny. Una celebració a la que s’ha 
sumat el Molí d’en Rata, programant una 
visita per a què el públic pugui conèixer el 
funcionament d’un antic molí fariner i un 
taller per aprendre a elaborar pa. 
Preu: 3 € per persona.
Més informació a benvingutsapages.cat.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 1
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: 
SANKT PAULI. UN ALTRE FUTBOL 
ÉS POSSIBLE
A les 19.30 h, a El Local 
Presentació d’aquesta obra de l’editorial 
Tigre de Paper, amb la presència dels seus 
autors Carles Viñas i Natxo Parra. 
Ho organitza: Decidim Ripollet

Divendres 2
CELEBRACIÓ DEL DIA
DEL  MEDI AMBIENT
A les 17 h, al jardí de la Casa Natura 
Festa oberta a tothom, sobre la temàtica 
del Turisme Sostenible, donat que 2017 és 
l’Any Internacional del Turisme Sostenible. 
Amb tallers, jocs, espai infantil, música, etc. 
i la col·laboració d’alumnes dels cicles 
formatius d’Educació Infantil i Integració 
Social de l’institut Lluís Companys. 
A les 19.30 h, hi actuarà la Societat Coral 
“El Vallès”. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: MELODIES
I PAISATGES
De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural
Amb la col·laboració de Juan Francisco 
Pérez Rueda. Activitat gratuïta coordinada 
per Rafael López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Nits de Música de 
l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell

ROOMSCAPE
A les 22 h, al Casal de Joves
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

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

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

Dimecres 7
HORA DEL CONTE: EL DODEL
SI QUAN FA SOL   
A les 17.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca 
Una història sobre en Piulet, un rodamón 
acompanyat per una guitarra i les set notes 
musicals. A càrrec de Roger Coromines. 
Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: 
LA CENERENTOLA, DE GIOACHINO
ROSSINI 
De les 19.30 a les 20.30 h,
al Centre Cultural
Introducció comentada amb projeccions. 
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Nits de Música de 
l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell

Divendres 9
MÚSICA: MARIA DEL MAR BONET.
50 ANYS D’ESCENARIS
A les 21 h, al Teatre Auditori del Mercat
Vell

Un merescut homenatge a Maria del Mar 
Bonet, la més internacional de les nostres 
cantants, pels seus 50 anys sobre els 
escenaris.   
Preu: 16 €. Promoció Reserva el 23. 
Ho organitza: Associació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell
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CINEMA A LA FRESCA: GREASE 
A les 22 h, al pati del Casal de Joves 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 10
SENDERISME: GR-83. PRATS
DE MOLLÓ - REF. MARIALLES -
R. CORTALETS (ETAPA 10-11) 
Cap de setmana del 10 i 11 de juny
Distància: 19,3 km. Inscripcions tancades. 
Més informació al web
centreexcursionistaripollet.com.
Ho organitza: Centre Excursionista de 
Ripollet

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

FESTA DE CLOENDA
DE L’ESPORT ESCOLAR
A partir de les 9.45 h, al Poliesportiu
Activitats: inflables, tallers, circuïts de 
cars, jocs d’aigua, piscina, esmorzar i 
sorteig de bicicletes. Per poder participar és 
imprescindible portar posada la samarreta 
de l’esport escolar que els acredita com 
a participants en l’Esport Extra Escolar 
2017. Donarà inici a la temporada d’estiu 
de la piscina descoberta.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

XIX ANIVERSARI
DE L’AV CAN VARGAS
A partir de les 10 h, al c/ de Federico 
García Lorca, 5 
De 10 a 13 h, torneig d’escacs, a càrrec del 
Club d’Escacs de Ripollet. Inscripcions al 
telèfon 626 570 770.
De 10 a 12.30 h, concurs de dibuix 
infantil. 
Lliurament de premis, pica-pica popular i 
descans per dinar. 
18 h. Taller de poesia de l’Escola d’Adults
Homenatge a Miguel Hernández.
De les 18.30 a les 20.30 h, exhibició 
de balls a càrrec del Cuadro Andaluz de 
Ripollet, Dansa Jove, Graceland, 3 Passos 
i el grup de balls de saló ‘Aritme’ de l’AV 
Can Vargas.   
Ho organitza: AV Can Vargas

FESTIVAL DE FI DE CURS
A les 17 i a les 20 h, al  Teatre Auditori 
del Mercat Vell
Preu: 5 € per passi. 
Ho organitza: Asociación 3 pasos 

SOPAR “D’ALFORJA” 
A les 21 h, a la seu del Centro Aragonés
Ho organitza: Centro Aragonés de 
Ripollet

Diumenge 11
COMERÇ AL CARRER
De 10 a 15 h, a la Rambla dels Pinetons

Fira comercial amb l’objectiu que el públic 
conegui de prop els establiments comercials 
de Ripollet de tots els sectors, amb ofertes i 
promocions especials. La jornada comptarà 
amb diverses activitats obertes a tothom, 
com ara un conte en anglès, a càrrec de
Kids&Us; una xerrada sobre l’apropament 
dels infants als gossos, a càrrec de 
Terranova CNC76, i una gimcana per als 
més petits, a càrrec de La Careta Teatre. 
Ho organitza: Unió de Comerciants
de Ripollet 

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 19.30 h, al pati del Centre Cultural 
Festival de fi de curs. 
Ho organitza: Associació Cultural Ballet 
Flamenco Carmela 

Dilluns 12
CAFÈ LITERARI: EL CURIOSO
INCIDENTE DEL PERRO
A MEDIANOCHE
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural
Tertúlia sobre aquesta obra de Mark 
Haddon. 
Ho organitza: Associació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell

Dimarts 13
NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA DEL 
CINEMA MUSICAL NORD-AMERICÀ
De les 19.30 a les 21 h, al Centre Cultural
32a edició dedicada a l’any 1960, 
amb Joana Raja i Lluís López. 
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Nits de Música de 
l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell 

CANTATA: BOIX I LA CIUTAT
DE MERAVELLA
A les 20 h, al pati del Centre Cultural
Conte cantat que parla del respecte mutu 
i l’acceptació de les diferències com a fet 
enriquidor on hi participen els infants de 1r 
a 6è del Centre Obert la Placeta.
Dins l’Any Clavé 2017 i vinculat al “Dia 
de l’Associacionisme Cultural”.
Ho organitza: Escola de Música de la 
Societat Coral “El Vallès”

Dimecres 14
PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES
D’ASPASUR 
A les 19 h, al Centre Cultural 
Projecció dels curts Amor verdadero
i Respeto, miedo y valor, realitzats pels 
usuaris i usuàries del Centre Ocupacional 
Aspasur.  
Ho organitza: Grup de Dones per la 
Igualtat

Dijous 15
CONCERT DE CANT CORAL 
A les 11 h, al pati del Centre Cultural 
Gratuït i obert a tothom. 
Ho organitza: Centre Ocupacional 
Aspasur

INAUGURACIÓ D’EXPOSICIÓ: 
“LES MAQUETES DE LA
SAGRADA FAMÍLIA”
A les 20 h, al c/ dels Afores, 14 
Cedida per la Junta Constructora de 
la Basílica de la Sagrada Família de 
Barcelona. Es podrà visitar del 16 al 22 de 
juny, de 18 a 20 h.
Ho organitza: Cultura i Tradició i 
Parròquia de Sant Esteve

FESTAFESFES 

Organitza:      Col·laboren:      Amb el suport de: 
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Divendres 16
VII TROBADA DE DANSAIRES
A les 11 h, al Pavelló Joan Creus 
Amb la participació de les escoles Enric 
Tatché, Josep María Ginesta, Anselm 
Clavé, Gassó i Vidal i Tiana de la Riba de 
Ripollet i l’escola El Viver de Montcada i 
Reixac.  
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CONCERT DE FINAL DE CURS
DEL TALLER DE GUITARRA
A les 18 h, al Centre Cultural
Els alumnes del Taller de Guitarra, que 
enguany celebra el seu 10è aniversari, 
oferiran un mini concert gratuït per tal 
de mostrar totes les activitats realitzades 
durant aquest curs.  
Ho organitza: Taller de Guitarra 
del Centre Cultural

CLUB DE LECTURA: 
EL CAMÍ DEL BANDAMA VERMELL
A les 18.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Obra d’Alícia Gili i Sílvia Romero.  
A Broukro, un petit poblat al nord de 
la Costa d’Ivori, dos germans juguen 
al futbol quan de sobte són segrestats i 
separats canviant per sempre les seves vides. 
Alícia Gili és historiadora, medievalista, 
africanista i escriptora. Des de fa anys és 
la coordinadora del Club de Lectura de la 
Biblioteca i estarà present a l’acte.  
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DOCUMENTAL: CIUDAD DESNUDA 
A les 21 h, al pati del Casal de Joves 
Documental sobre la lluïta per demanar 
justícia per a Pedro Álvarez, el jove  
assassinat a Hospitalet l’any 1992. Amb la 
presència del seu pare, Juan Álvarez.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA A LA FRESCA:
CORS D’EUROPA
De les 21.30 a les 23 h, davant la seu de 
la Societat Coral “El Vallès” 
(Pl. d’en Clos, 3)
Amb Ramón Martos i Carmen Nebrera. 
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve, amb la col·laboració 
de la Societat Coral “El Vallès”.
Dins l’Any Clavé 2017.
Ho organitza: Nits de Música de 
l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell i Societat Coral “El Vallès”

CINEMA A LA FRESCA: PRIDE 
A les 22 h, al pati del Casal de Joves 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

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

EXPOSICIÓ ENTORN LA FIGURA
I L’ÈPOCA DE CLAVÉ
(PROJECTE INTERDISCIPLINAR) 
De 17 a 19 h, a l’escola Sant Gabriel 
Dins l’Any Clavé 2017. 
Ho organitza: Escola Sant Gabriel 
Ripollet

CORPUS: RECOLLIDA I TALLADA
DE LES FLORS 
A les 17 h, al c. dels Afores, 11 
Pot participar-hi tothom. 
Ho organitza: Cultura i Tradició i 
Parróquia de Sant Esteve

FESTIVAL FLAMENC  
A les 18 h, al pati del Centre Cultural 
Festival de fi de curs. 
Ho organitza: Cuadro Andaluz

Diumenge 18
ESPAIS AMB ENCANT 2017 
Durant a tot el dia, a diversos espais del 
municipi 
Espais, tant públics com privats del 
municipi, guarnits amb motiu de la diada 
del Corpus 2017. Amb activitats de 
dinamització a càrrec de persones i entitats. 
Programa a concretar.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CORPUS 2017 
A partir de les 7 h, als carrers del nucli 
antic 
7 h. Inici de la Mostra de catifes florals 
als carrers del nucli antic. Tothom hi pot 
participar. De 12 a 20 h visitarà la mostra 
una delegació italiana amb membres de 
l’Associacione Infioratori di Guspini 
(Sardenya) 
D’11 a 14 h. al c. dels Afores, 14
Exposicions: Les maquetes de la Sagrada 
Família (cedida per la Junta Constructora 
de la Basílica de la Sagrada Família de 
Barcelona), Corpus 2016 (a carrec d’Acció 
Fotogràfica Ripollet) i exposició fotogràfica 
Catifes Vaticà, Mèxic i Malta.
12.30 h. Ballada de sardanes a la pl. d’en 
Clos
De 17.30 a 19.30 h. Exposicions
al c. dels Afores, 14. 
18.30 h. Missa Solemne a l’església 
parroquial
19.30 h. Processó de Corpus pels carrers 
de la Salut, pl. d’en Clos, carrer dels Afores, 
Dr. Figarola, del Sol, d’Anselm Clavé, 
Nou, Montcada, pl. de l’Onze de Setembre, 
La lluna, Calvari, Anselm Clave i Nou, 
fins a l’església. Acompanyament a càrrec 
de la banda de l’Agrupació Musical de 
Cerdanyola del Vallès.
Durant tot el día es podrà veure L’ou com 
balla en el pati de l’àbsis de l’església.
Ho organitza: Cultura i Tradició i 
Parròquia de Sant Esteve
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EXPOSICIÓ: MIRANT EL MÓN
AMB ELS ULLS DE CLAVÉ
A les 10 h, a l’escola FEDAC 
Dins l’Any Clavé 2017. 
Ho organitza: Escola FEDAC Ripollet

DINAR DE GERMANOR 
AL CENTRO ARAGONÉS  
A les 14 h, a la seu del Centro Aragonés 
Preu: 8 €. Durant el matí, l’entitat 
participarà al Corpus, amb la confecció
d’una catifa 
Ho organitza: Centro Aragonés
de Ripollet

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 19 h, al pati del Centre Cultural 
Festival de fi de curs
Ho organitza: Danza Joven

Dilluns 19
CONCERT DE FINAL DE CURS
DE L’ESCOLA DE MÚSICA
A les 17 h, al Teatre Auditori
Ho organitza: Escola de Música
de la Societat Coral “El Vallès” 

Dimarts 20
FESTIVAL DE FI DE CURS  
A les 20 h, al pati del Centre Cultural 
Festival de fi de curs
Ho organitza: Line Dance Palau Ausit

ÒPERA EN DIRECTE: 
LA CENERENTOLA,
DE GIOACHINO ROSSINI
A les 19.30 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Des de l’Òpera Nacional de París. Sessió 
informativa sobre l’òpera a les 18.45 h, 
al vestíbul del Teatre. Preus: socis, 10 €; 
públic general, 15 €. 
Ho organitza: Associació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell

Dimecres 21
CINEMA: LOVING
A les 20 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Grup de Dones per la 
Igualtat

Dijous 22
XERRADA: CURA DELS PEUS,
PEU DIABÈTIC
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: Ajuntament de Ripollet 
i Creu Roja Ripollet-Cerdanyola-
Montcada

CLOENDA DE L’AULA
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
A les 19 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell

Conferència a càrrec de Victor Küppers, 
formador i escriptor, sota el títol ‘Viure 
amb entusiasme’.
Fins a les 20.30 h. Gratuït i obert 
a tothom.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària

Divendres 23
REVETLLA DE SANT JOAN
AL CENTRO ARAGONÉS
A les 21 h, al c/ Nou
Revetlla popular, al carrer Nou, davant la 
seu, amb sopar “d’alforja”, coca, cava i ball.
Preu: 5 euros per persona. 
Ho organitza: Centro Aragonés de 
Ripollet

Diumenge 25
BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €. 
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimarts 27
NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA DEL 
CINEMA MUSICAL NORD-AMERICÀ
De les 19.30 a les 21 h, al Centre Cultural
32a edició dedicada als anys 1960-1961, 
amb Joana Raja i Lluís López. 
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Nits de Música de 
l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
SANKT PAULI. UN ALTRE FUTBOL 
ÉS POSSIBLE
A les 19 h, al Camp de Futbol
de l’Industrial 
Presentació d’aquesta obra de l’editorial 
Tigre de Paper, amb la presència dels seus 
autors Carles Viñas i Natxo Parra. 
Acte dins el programa del 28 de juny per 
l’Alliberament LGTBI.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
EFB Ripollet

Dimecres 28
FESTIVAL DE FI DE CURS  
A les 20 h, al pati del Centre Cultural 
Festival de fi de curs
Ho organitza: Associació Country Line 
Dance Ripollet

Dijous 29
5a VETLLADA D’ESTIU 
A les 21 h, al jardí romàntic de Casa 
Padró (c. del Dr. Figarola)
Dia especial de Nits de Música. 
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Nits de Música de 
l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell 
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Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes de juliol, poden enviar 
la informació abans del 19
de juny al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

Altres activitats
CURSOS DE RÀDIO D’ESTIU
  —Curset de ràdio d’estiu nivells bàsic

i avançat
  —Taller de ràdio esportiva
  —Taller de ràdio i parlar en públic, per a 

entitats 
S’impartiran el juliol, en cap de setmana. 
Informació i reserva de places fins el 25 
de juny, deixant les dades i motivacions 
a la pestanya “Contactar” del web 
<ripolletradio.cat>. Gratuït

CURSOS D’ESTIU AL CENTRE
DE FORMACIÓ DE PERSONES
ADULTES JAUME TUSET
Curs intensiu d’anglès 
Disposen de dos horaris per a persones amb 
nivell bàsic A2.  
Curs de castellà bàsic  
Curs de 3 hores setmanals en dues sessions. 
Informació: Centre de Formació de 
Persones Adultes Jaume Tuset
Rambla dels Pinetons, 1
Telèfon: 936 914 700
Correu electrònic: cfajaumetuset@xtec.cat

PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE
DE FORMACIÓ DE PERSONES
ADULTES JAUME TUSET
Del 19 al 27 de juny
Cursos d’anglès, cursos del Graduat 
de Secundària, preparació per a la prova 
d’accés a Grau Superior i Universitat 
per a majors de 25/45 anys, cursos 
d’informàtica homologats i cursos 
de català, castellà i instrumental. 
Organitza: Centre de Formació de 
Persones Adultes Jaume Tuset 

SETMANA “CONCERTANT”
A L’ESCOLA DE MÚSICA  
Del 6 al 9 de juny, a l’Escola de Música
(c. del Molí d’en Rata, 1)
Els alumnes faran una demostració d’allò 
que han après durant el curs. Obert a 
tothom.  
Ho organitza: Escola de Música de la 
Societat Coral “El Vallès”

SALA D’ESTUDI NOCTURN
Fins al 25 de juny, a la Biblioteca 
De 21 a 1 h, els dies laborables i de 19
a 1 h en festius i caps de setmana. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

SESSIONS INICIALS DE CATALÀ:
CREEM HISTÒRIES I ANIMACIONS
Del 3 al 17 de juliol, els dilluns, dimecres 
i divendres de 10 a 13 h
Inscripcions el mes de juny, de 10 a 13 h  
Nombre de participants: Mínim 12, màxim 
15. Curs de català destinat a joves entre 
16 i 25 anys amb un nivell inicial-bàsic de 
català. L’objectiu del curs és elaborar una 
petita història d’animació en català. 
Ho organitza: CNL Vallès Occidental 3

SERVEI DE PRÉSTEC
DE BICICLETES R-BICI
Al parc del riu Ripoll
De l’1 de juny fins al 30 de setembre, de 
dijous a diumenge. Bicis a partir de 8 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 30
TEATRE: CARAY CON
EL JUEGUECITO   
A les 20 h, al Teatre Auditori 
El grup ‘Fem Comèdia’ presenta aquesta 
obra basada en Los Palomos, com a tribut 
a Alfonso Paso.  
Preu: 6 euros (gratuït per als socis). 
Ho organitza: La Careta Teatre

NIT D’ACÚSTICS AL KFTÍ 
A les 22 h, al Casal de Joves 
Ho organitza: CE L’Estel
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALETES D’ANGLÈS PER VIATJAR 

GET READY FOR YOUR 
SUMMER HOLIDAY! 

Matricula’t a partir del 18 de 
maig a l’Escola de Persones 

Adultes Jaume Tuset. 

Disposem de dos horaris per a 
persones amb un nivell bàsic (A2)! 

 

Rambla dels Pinetons, 1 (Ripollet) 
936914700 – cfajaumetuset@xtec.cat 

Organitzen: 
 
 
 
Patrocina: 

 
 
 

Col·labora: 

ESTIU 2017 
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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 31 de maig al 12 de juny
a la Sala d’Art
“Emocion-Arte” Exposició 
col·lectiva del Taller de Pintura C
del Centre Cultural
Inauguració: 1 de juny, a les 19.30 h
Al llarg dels curs, els alumnes han 
treballat i interpretat les emocions 
a través de diferents llenguatges 
artístics. Aquesta mostra és un viatge 
pels sentiments humans i, per tant, 
per la nostra ànima.   
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Del 13 al 27 de juny a la Sala d’Art
“Oníric” Exposició col·lectiva del 
Taller de Pintura A i B del 
Centre Cultural
Inauguració: 15 de juny, a les 20 h
De les fondàries del subconscient i 
dels més amagats plecs del nostre 
còrtex cerebral brollen aquestes 
pintures que els alumnes del Taller 
d’Art del Centre Cultural han creat 
només per a vosté. 
Entri sense tancar els ulls fins 
a l’estat REM de la mà d’un onirisme 
sorprenent i màgic. Un somni 
d’exposició!
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

De l’1 al 14 de juny a la Sala 1 
d’exposicions
“La volta i la creu” “Dos 
moviments que fan meravelles”
Exposició col·lectiva del Taller de 
puntes de coixí del Centre Cultural
Un any més, la mostra ens proposa 
els treballs realitzats per les alumnes 
del taller de puntes al llarg del curs. 
El visitant podrà conemplar les seves 
peces exclusives, elaborades amb 
boixets.    
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Tota la 
informació 
actualitzada a
ripollet.cat

Del 15 al 27 de juny a la Sala 1 
d’exposicions
“A través de la luz” Exposició 
col·lectiva del Taller d’arts 
decoratives del Centre Cultural
La llum que travessa el vidre: les 
múltiples maneres de treballar el 
material, mitjançant vitralls, tiffanys 
i miralls, fusionant-lo amb pintura, 
ceràmica, fusta, roba, estampació i 
qualsevol tècnica que ens suggereixi 
camins nous per explorar.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Del 12 al 27 de juny, al vestíbul
“24 anys de lluita per Pedro 
Álvarez”
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet, 
Regidoria de Solidaritat i Inclusió

Del 28 de juny al 24 de juliol, al 
vestíbul
“Vivint la diversitat”
Exposició fotogràfica amb la  
col·laboració del GAG. Acte dins 
del programa 28 de juny per 
l’Alliberament LGTBI. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet, 
Regidoria de Polítiques LGTBI. 

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEl PATRIMoNI (CIP)
Fins al 22 de juny 
“Catifes de ciment. El món de la 
rajola hidràulica”

Extensa selecció de peces, tan 
característiques de l’arquitectura 
catalana i utilitzades entre 1890  
1930. L’exposició, que fa tres 
anys que viatja per Catalunya, 
està produïda per la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sitges. 
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. 

“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
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InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet 
Youtube: RipolletTV
l’Ajuntament a la xarxa
ripollet.cat
Facebook: Ajuntament de Ripollet
Twitter: @AjRipollet 
Instagram: AjuntamentRipollet

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Departament de Comunicació
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r
08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
info.ripollet.cat
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Rosa Toran
Vicepresidenta d’Amical
de Mauthausen

qUI éS...

Rosa Toran (Manresa, 1947) va assistir 
el 29 de maig a l’homenatge que Ripo-
llet va fer als seus cinc veïns deportats 
als camps d’extermini nazis. Provinent 
d’una família republicana i catalanista, 
el seu pare Daniel va ser represaliat 
per la dictadura franquista i el seu 
oncle Bernat va ser deportat al camp 
de Gussen, on va morir el 1942 amb 24 
anys. Potser, per això, es va interessar 
per la història i, sobretot, pel destí dels 
republicans als camps nazis. Doctorada 
en Història a la Universitat de Barcelo-
na, va presidir Amical de Mauthausen 
del 2006 al 2013. 

Com valora l’homenatge que s’ha fet als 
ripolletencs deportats als camps nazis?
És una iniciativa molt positiva, perquè 
permet no només recordar la deportació 
republicana, sinó també vincular aque-
lles víctimes al seu poble. No van ser 
víctimes anònimes, són gent amb noms i 
cognoms, que tenien un ofici, que teni-
en una casa, una família, uns veïns... Els 
milions de víctimes dels camps d’exter-
mini tenien nom i cognom. 

Només a Mauthausen van morir més de 
2.000 catalans. 
En molts casos, les famílies ignoraven 
que tenien un familiar deportat o mort 
en un camp nazi... Ara, molt sovint, els 
nets o besnéts volen indagar i acabar 
amb el silenci de tants anys de dictadura. 
La repressió va provocar que els descen-
dents, per protecció o per por, callessin. 
Alguns ignoraven els fets, però també 

molts callaven per la situació que es vivia 
durant la dictadura. Per als que es van 
quedar orfes, va suposar un trauma que 
van arrossegar tota la vida. És el trauma 
del dolor i, sobretot, del dol que no s’ha 
pogut exterioritzar.

Hi ha interès per part dels governs 
espanyols de recuperar aquest episodi 
de la història?
Des que es va col·locar una placa a 
Mauthausen, representants del Govern 
espanyol ens acompanyen cada any a 
retre homenatge als espanyols morts. El 
que considerem que encara està pen-
dent és que, en l’àmbit parlamentari, 
es reconegui els morts als camps com a 
víctimes des del punt de vista legal. No 
n’hi ha prou amb dipositar una corona 
de flors, també han de tenir l’estatus legal 
de víctimes.

La seva implicació amb Amical i per la 
recuperació de la memòria dels depor-
tats té un origen molt personal...
És una implicació per raons familiars di-
rectes, però també sóc historiadora. Una 
cosa i l’altra m’han portat a investigar i a 
col·laborar en tot allò que puc a Amical. 
En un principi, la tiraven endavant els 
supervivents, però ja en queden molt 
pocs i ara ens toca als seus descendents 
continuar aquesta tasca.

Viatgen cada any a Mauthausen per 
commemorar l’alliberament del camp?
Viatgem cada any a Mauthausen des del 
1962, quan es va aixecar un monument 
als republicans morts. Any rere any se 
suma un nou ajuntament que col·loca 
una placa en memòria dels deportats 
del seu municipi. Tant a Gussen com 
a Mauthausen, les parets dels crema-
toris estan plenes de plaques en record 
d’aquestes víctimes. Aquesta adhesió 
depèn molt del treball de memòria histò-
rica que s’ha fet en aquella vila. Sobretot, 
entre els joves.

Entre els projectes d’Amical, aposten 
per xerrades a joves i als centres educa-
tius. L’objectiu és arribar al jovent?
L’important és, no només explicar el 
passat, sinó entendre que els republicans 
van ser deportats per defensar uns valors. 
Això és una lliçó respecte al present. La 
vulneració dels drets humans segueix 
ben viva. Per tant, rememorar el passat 
no és només un exercici de memòria, 
sinó que és també una lliçó per al pre-
sent.

En els seus viatges a Mauthausen, hi 
van estudiants. Quines sensacions 
experimenten aquests joves?
Des de fa uns 15 anys, ens acompanyen 
estudiants com a culminació d’un treball 
de recerca que han fet al llarg del curs. 
Per als joves és una mena de vacuna res-
pecte a la situació que es viu actualment, 
amb el rebrot de l’extrema dreta a Euro-
pa. Visitar un camp i veure fins a on pot 
arribar la vulneració dels drets humans és 
una vacuna que els dura tota la vida. No 
és un tema només d’emoció, que hi és, 
sinó també un tema de reflexió.

En els últims anys, hem vist l’horror 
dels refugiats sirians. Tant poc hem 
après de la història? 
Realment les lliçons que ens ha donat la 
història han estat febles, perquè tornem 
a veure gent desplaçada, tornem a veure 
filferros a les tanques, tornem a veure 
fronteres tancades, i això em recorda 
molt l’exili dels republicans, l’any 39. En 
ser alliberats de Mauthausen, tots els su-
pervivents van fer un jurament: mentre 
visquessin, explicarien a tot el món allò 
que havien vist i patit. Aquest jurament, 
basat en la solidaritat i la fraternitat, s’ha 
de renovar més que mai en els moments 
actuals.

Jordi Sugrañes
Intus

nnnnnn
Rememorar el passat 
no és només un 
exercici de memòria, 
també és una lliçó 
per al present
nnnnnn


