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AMB 
totA LA 
LLEtRA

L’habitatge és un dret recollit dins els 
Drets Humans. Garantir el dret a un 
habitatge digne i amb unes condicions 
adients és una de les prioritats que té 
l’Ajuntament. A Ripollet, tal com reco-
neix la regidora d’Habitatge i de Ser-
veis Socials, Reyes Muñoz, la situació 
de l’habitatge és difícil, ja que consi-
dera que “s’està pagant el fet de por-
tar tants anys sense fer cap política 
d’habitatge”. Per aquest motiu, des de 
l’Ajuntament fa temps que es treballa 
per corregir i millorar aquesta situació. 
Amb l’objectiu de fer una política activa 
en habitatge, l’octubre del 2015 es va 
crear a Ripollet l’Oficina de l’Habitatge.

“Teníem aquesta inquietud política de 
crear algun organisme d’habitatge que 
fos municipal. Políticament trobem que 
és molt necessari tenir un departament 
d’habitatge que, sobretot, es vinculi amb 
Serveis Socials”, afirma Muñoz. L’Ofici-
na de l’Habitatge informa i assessora la 
ciutadania en temes com ara els ajuts al 

lloguer i els ajuts a la rehabilitació d’ha-
bitatges. D’altra banda, s’encarrega d’ela-
borar i actualitzar el cens de pisos buits 
de gran i petits tenidors i així iniciar el 
procés d’acompanyament a les famílies, 
en el cas dels habitatges buits d’ocupació 
irregular, o bé iniciar el procés perquè 
puguin esdevenir de lloguer social, en el 
cas dels habitatges que sí que estan buits. 
Un altre aspecte en què treballa l’Oficina 
de l’Habitatge són les polítiques de po-
bresa energètica, juntament amb Serveis 
Socials, les quals ajuden a fer front als 
deutes de les famílies en el pagament dels 
subministraments bàsics i vetllen perquè 
no es produeixi cap tall al municipi en el 
subministrament de serveis bàsics.
Segons paraules de la regidora d’Habi-
tatge i de Serveis Socials Reyes Muñoz, 
l’Oficina de l’Habitatge no es tracta d’una 
gran infraestructura, ja que es troba inte-
grada dins l’edifici de Serveis Socials, però 
sí que el govern municipal va decidir cre-
ar-la encara que fos amb un treballador i 
amb la idea d’anar assumint a poc a poc 
més serveis. “Ara des del mes de setembre 
tenim una treballadora social, que porta 
temes d’habitatge, una administrativa i 
un arquitecte tècnic, que prové d’Urba-
nisme però que està vinculat amb nosal-
tres”, explica la regidora. La treballadora 
social és qui visita els pisos buits per veure 
quina és la situació i completar una fitxa 
que fa juntament amb la Policia Local i el 
departament d’Habitatge. Per altra ban-
da, l’arquitecte tècnic s’ocupa de la part 
d’infraestructura i així poder “donar més 
forma a aquest treball tan transversal per-
què cada habitatge que es visita té una re-
alitat molt diferent”.

AMB 
totA LA 
LLEtRA

La política d’habitatge
s’activa a través de
l’oficina de l’Habitatge
i Serveis Socials 

Reyes Muñoz, regidora d’Habitatge i de Serveis Socials, i Montse Mas, coordinadora d’Àmbit de Justícia 
Social analitzen la situació actual de l’habitatge al municipi

oFICINA
MUNICIPAL
D’HABItAtGE
C. de la Salut, 1
Tel. 935 046 007
Horari: de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14.30 h
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“La situació social va 
molt més ràpida que 
l’administrativa”
 —Reyes Muñoz
nnnnnn

tractament dels habitatges
d’ocupació irregular

Informes socials (treballadora social)
—Regularització de la situació a 

l’habitatge contactant amb l’entitat 
bancària

—Mediació amb el gran tenidor (GT)
—Tramitació d’ajuts

Informes tècnics (arquitecte tècnic)
—Informe estat de l’habitatge
—Habitabilitat

Requeriment als GT
Sancions als GT

tractament dels habitatges buits

—Informe/inspecció de la Policia Local
—Tramitació de la Declaració 

d’habitatge buit
—Notificació del compliment de la llei 

quant al lloguer social
—Inici procediment sancionador si 

procedeix
—Contractació d’un servei 

d’assessorament extern
—Declaracions d’habitatge buit
—Taxa d’inspecció
—Procediment sancionador

La situació actual al nostre
municipi 
“Hi estem treballant, però encara que-
da molt camí per recórrer. Tenim molts 
lloguers socials, però també molts pisos 
buits i ho sabem. També sabem que hi 
ha por per part dels propietaris, que no 
s’acaben d’animar. Ara una altra vegada 
els lloguers estan pujant i això serà inas-
sumible, creiem que aquí l’Administració 
ha de vetllar”, s’expressava Reyes Muñoz. 
Actualment, des de l’Oficina d’Habitatge 
s’està assumint el tema dels lloguers so-
cials, “que és una activitat gran, perquè 
cada persona que ve ha d’entregar la do-
cumentació”. 

Pisos buits i lloguer social
La coordinadora d’Àmbit de Justícia So-
cial, Montse Mas, explica que la funció 
que tenen ara pel que fa als pisos buits és 
iniciar el procediment corresponent i, en 
el cas dels que estan ocupats il·legalment, 

és veure com “podem acompanyar aques-
ta situació familiar per aconseguir un llo-
guer social, veure si la família ja ha iniciat 
algun tipus de negociació amb el banc o 
si la iniciem nosaltres. El fet és dir-li al 
banc que tenim una família que ara no 
paga res, però que està disposada a pagar 
un lloguer social en funció de la seva re-
alitat social i econòmica”. Segons Mas, 
“fins ara tot això no s’havia fet i si fem les 
coses bé s’han d’aconseguir canvis”.

Estudi de pisos buits
L’estiu passat, el govern local va fer un 
estudi dels pisos buits que hi havia al mu-
nicipi. Dels 100 primers pisos que es van 
visitar a 70 hi havia gent vivint. Actual-
ment, aquests 100 pisos s’han de tornar a 
revisar “perquè la situació social va molt 
més ràpida que l’administrativa”, segons 
explica la regidora Reyes Muñoz. Des 
del municipi es porta directament a la 
Generalitat la informació dels pisos buits 

SUBVENCIoNS
AL LLoGUER
  —Tramitades per l’Oficina

de l’Habitatge: 340
  —Favorables: 73%
  —Import: fins a 200 € mensuals

Habitatges 
buits de grans 
tenidors 
(Dades provisionals)

416 habitatges buits

326
amb persones empadronades

90
sense
persones
empadronades
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La PAH Ripollet-Cerdanyola avisa Serveis Socials dels desnonaments que es produeixen al municipi

nnnnnn
La ciutadania ja no cal 
que surti del municipi 
per tramitar els ajuts 
de lloguer
nnnnnn

que hi ha a Ripollet, perquè des d’allà “es 
moguin, sigui per cessió o per multes”. 
“Creiem que la Generalitat (l’Agència de 
l’Habitatge) té un paper molt important 
en situacions com la nostra, que no ar-
ribem als 80.000 habitants però en som 
més de 20.000 i tenim moltes realitats di-
ferents”, explica Reyes Muñoz. 
L’Ajuntament ha aprovat una ordenança 
per la qual els grans tenidors amb pisos 
buits que no compleixin una funció so-
cial hauran de pagar una taxa. “Afecta els 
grans tenidors, que gairebé tots són enti-
tats bancàries. No anem a fer mal al petit 
propietari, de fet, un dels nostres objec-
tius és acompanyar-lo i ajudar-lo”, pun-
tualitza Muñoz. Després d’aquest estudi 
sobre els pisos buits, ara s’ha entrat en una 
segona fase en la qual l’Ajuntament ha 
contractat un advocat perquè l’assessori, 
en l’àmbit jurídic i en l’administratiu, en 
com ha de fer l’expedient perquè apliqui 
aquesta taxa. 

Ajuts a la rehabilitació
d’habitatges
Des del departament d’Habitatge, es fa 
una tasca d’informar i assessorar en te-
mes d’ajuts. S’ofereix a la ciutadania de 
Ripollet un servei d’assessorament per 
poder accedir de forma senzilla als ajuts 
del Consorci Metropolità de l’Habitatge 
per a la rehabilitació d’habitatges. La sub-
venció és d’un 50% del cost de les refor-
mes, amb un màxim de 3.000 €. Es tracta 
de canvis als habitatges construïts abans 
de l’any 1981 que ajudin a millorar-ne 
l’eficiència energètica, les instal·lacions o 
l’accessibilitat. 

Ajuts al lloguer 
Des del departament d’Habitatge es ges-
tiona una cinquantena de famílies que 
van renovant els ajuts de lloguer proce-
dents de convocatòries de la Generalitat 
concedides entre els anys 2013 i 2015. 

També es gestionen unes 340 peticions 
de famílies que enguany van demanar 
ajuts al pagament del lloguer, un 70 % de 
les quals són favorables. La resta estan en 
reserva o bé desestimades per excedir els 
ingressos o per deutes amb les adminis-
tracions. “Ara podem fer aquest tràmit i 
la gent no cal que vagi a Barcelona, Sa-
badell o Terrassa. Vénen aquí, se’ls dóna 
la informació, se’ls revisa la documenta-
ció i els hi tramitem la sol·licitud”, explica 
Montse Mas. 

Borsa de lloguer
assequible 2018 
S’ha previst al pressupost per l’any que ve 
la dotació econòmica adient per tirar en-
davant aquest nou servei, que s’hauria de 
fer contractant un servei extern, segons 
informa Esteban Farràs, cap de l’Oficina 
de l’Habitatge. Mitjançant la signatura 
d’un Conveni amb la Generalitat, es pre-
tén captar habitatges de petits propietaris 
que els tinguin buits per por a posar-los 
en lloguer. Amb aquest conveni, es po-
dria oferir als propietaris garanties de co-
brament, de reformes i de gestions dels 
contractes. A canvi, els propietaris con-
tractarien amb un preu més assequible a 
les famílies demandants. 
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
Ripollet-Cerdanyola (PAH) representa 
una altra entrada d’informació per a Ser-
veis Socials. Des de l’Ajuntament, reco-

DE QUI SÓN
ELS PISoS BUItS?
Grup BBVA  181
SAREB  59
Grup Sabadell  26
Bankia  33
Altres  117

neixen que és un “vincle molt important 
i necessari”, ja que la PAH els avisa dels 
desnonaments que hi haurà i llavors el 
consistori porta aquella situació a la Ge-
neralitat perquè faci un contracte de llo-
guer social. “Serveis Socials i el departa-
ment d’Habitatge han d’anar molt de la 
mà, perquè una família que té dificultats 
amb l’habitatge segur que a Serveis Soci-
als la coneixem o l’hauríem de conèixer”, 
reflexiona Montse Mas. El fet de tenir 
l’Oficina de l’Habitatge dins l’edifici de 
Serveis Socials ajuda que els dos depar-
taments estiguin més vinculats i suposa 
també una altra entrada d’informació en 
l’àmbit social.

Mireia Folguera
Intus
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LA CASA 
GRAN
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Control de plagues
Durant el mes de novembre, la Regido-
ria de Salut Pública ha fet una actuació 
intensiva contra les rates i les paneroles 
a un total de 38 punts del clavegueram 
dels carrers dels Afores, Joan Miró, Ma-
ragall, Montcada, Monturiol, Sant Joan, 
Sant Sebastià, Sol, Verge de Montserrat, 
rambla dels Pinetons, entre altres. Al de-
sembre es repetiran en funció dels efectes. 

nnnnnnn

Primers dos punts de càrrega
per a cotxes elèctrics
L’Ajuntament els ha instal·lat al costat 
de la biblioteca i de l’escola Anselm 
Clavé. Permeten la càrrega semiràpi-
da en una hora. Per promocionar els 
vehicles elèctrics i la mobilitat sosteni-
ble inicialment són de caràcter lliure i 
gratuït. A mesura que pugui créixer la 
demanada s’haurien d’incrementar en 
nombre i regular de manera específica. 

nnnnnnn
Prova gratuïta i confidencial
de VIH, sífilis i hepatitis C
En el marc del programa del Dia Mun-
dial de la Sida (vegeu agenda), es re-
corda que les persones interessades que 
poden fer-se la prova ràpida del VIH, 
sífilis i hepatitis C de manera anònima, 
gratuïta i confidencial. És amb cita prè-
via via el telèfon 935 046 040 (matins) o 
per correu a provarapida@ripollet.cat
La iniciativa és gràcies al conveni signat 
el passat mes de febrer per l’Ajunta-
ment de Ripollet amb l’associació Gais 
Positius.

nnnnnnn
Solucions per a Can Mas i Balmes
El programa Barris al cor, impulsat per la Regidoria de Participació, ha fet 
la segona tongada d’assemblees veïnals a Can Mas i el carrer de Balmes, 
per continuar debatent solucions als plantejaments de sessions anteriors.
La trobada de Can Mas, del 4 de novembre, va tractar la problemàtica de 
trànsit, aparcament i soroll del carrer de Sant Jaume, via que passarà a ser 
d’un sol sentit amb el nou Pla de Mobilitat, segons va explicar el regidor 
de Mobilitat, Fran Sánchez. Les caques de gos a la via pública també preo-
cupen els veïns. El regidor va aprofitar per anunciar una campanya de 
sensibilització, que l’Ajuntament posarà en marxa pròximament, que con-
sistirà en la instal·lació de 20 dispensadors de bosses a diferents parcs, una 
exposició i la pròxima contractació de dues persones per a neteja d’ex-
crements, a través d’un pla d’ocupació. Els veïns també van posar sobre 
la taula el mal estat dels fanals del barri, la manca de vigilància a peu de la 
Policia Local, males olors dels contenidors, la manca d’una marquesina a 
la parada del carrer de València o la poca visibilitat al pas de vianants del 
carrer Sarrià de Ter amb Tamarit, a causa de l’aparcament en bateria.
En l’àmbit de la convivència, el regidor de Participació, David Fontanals, 
va recollir la petició que l’activitat sociocultural no es concentri només 
al centre i va proposar crear una comissió ciutadana que pogués preparar 
una programació sociocultural, gastronòmica i esportiva. També es va 
qüestionar el paper del Centre Cívic i la manca d’espais d’estudis o biblio-
teca al barri.
El 22 de novembre va ser el torn del carrer de Balmes i de millores con-
tretes per a la zona. El regidor de Mobilitat, Fran Sánchez, va retornar 
propostes, supervisades per la Policia Local i els serveis tècnics, a peticions 
realitzades a l’anterior trobada sobre l’amplitud de les voreres del carrer i 
un espai per als gossos, entre altres. Totes elles van generar un intens de-
bat, al qual també es va sumar el regidor de Manteniment, Santos Gómez, 
emplaçant els presents a reunions grupals i una nova trobada general per 
continuar parlant. La intenció del govern municipal és que les obres al 
carrer de Balmes es puguin dur a terme l’any 2018.
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Ripollet pren el relleu de la Mancomunitat
Intermunicipal

L’1 de desembre, l’Ajuntament de Ripollet va prendre el relleu de 
Montcada en la Presidència de la Mancomunitat Intermunicipal de 
Ripollet-Cerdanyola-Montcada. L’alcalde José M. Osuna n’és el nou 
president. A la darrera comissió gestora, del 9 de novembre, es va 
aprovar el Pressupost de l’exercici 2017 i el Compte General de l’entitat 
corresponent al 2016. Així mateix es va ratificar el conveni col·lectiu 
extraestatutari per al personal de la Mancomunitat, que fins ara no 
comptava d’un marc regulador específic.
Aquest ens desenvolupa diferents projectes d’interès dels tres municipis
i programes amb Creu Roja, el Centre Cívic del Pont Vell i l’associació 
del Parkinson entre altres serveis.
Més info al web lamancomunitat.cat.

L’informe del procés participatiu ‘L’Aigua, font de drets!’ inclou un centenar 
d’aportacions ciutadanes, que s’han recollit entre les accions informatives pre-
sencials i online. Les conclusions van ser presentades, davant els participants, al 
vestíbul del Teatre Auditori. Aquest informe formarà part dels documents de tre-
ball a l’abast de la Comissió municipal de l’aigua, constituïda al Ple de setembre, 
per fer una memòria sobre la viabilitat de la municipalització de l’aigua. Aquesta 
Comissió està integrada per representants dels diferents partits polítics, entitats 
veïnals i tècnics.

Les aportacions van des de la renovació de les instal·lacions, la qualitat (menys calç), a 
una gestió econòmica més transparent i un sistema tarifari més clar i social. Així ma-
teix, es recull la creació d’un Consell ciutadà, independent i àmpliament representat.
En la seva valoració, la primera tinent d’alcalde, Pilar Castillejo, va destacar l’oportu-
nitat que significa la municipalització per millorar el servei, així com la importància 
que la ciutadania puguin intervenir directament en la gestió de l’aigua com a bé 
públic, primer, a través del procés participatiu i, en el futur, en el Consell ciutadà de 
l’aigua.

nnnnnnn
El procés de participació de l’aigua 
reuneix un centenar d’aportacions 

nnnnnnn
Getting contacts
El Patronat d’Ocupació organitza, el 
pròxim 14 de desembre, una jornada de 
cooperació i networking per relacionar 
Administració, empreses i emprenedors, 
com a potencials proveïdors de serveis 
per als ajuntaments de Ripollet, Cerda-
nyola i Montcada. Els àmbits seran prin-
cipalment els de la construcció, instal-
lacions, serveis generals i formació.
Reserva de places al tel. 93 001 44 78
o al web www.gettingcontacts.com. 

nnnnnnn
Eleccions 21D 
El cens electoral de Ripollet per a les 
pròximes Eleccions al Parlament de 
Catalunya és de 26.894 persones.
Aquests comicis s’habilitaran 9 col·legis i 
42 meses. El dispositiu electoral comp-
tarà amb 126 titulars i 253 suplents. La 
seva selecció es va realitzar a través d’un 
sorteig, mitjançant un programa infor-
màtic de l’Institut Nacional d’Estadís-
tica. A més de desenes d’apoderats dels 
partits, l’organització comptarà amb el 
suport d’una quarantena de treballadors 
municipals.
Durant la jornada es faran dos avanços 
de participació, a les 14 i les 18 hores, 
que es faran públics a través de la web 
municipal <ripollet.cat> i a les xarxes so-
cials InfoRipollet a Twitter i Facebook. 
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Eradicar la pobresa energètica
de Ripollet
Ara que arriba el fred, la pobresa energèti-
ca torna a estar en primer pla de l’actualitat. 
No cal dir que el fet que una llar es quedi 
sense subministraments bàsics és una vulne-
ració dels drets fonamentals de les persones, 
la qual, fins i tot, pot posar en risc la vida o la 
salut de la gent, com ja ha passat.
Combatre les situacions d’emergència re-
sidencial i de pobresa és una prioritat del 
govern de Decidim. La pobresa energètica 
també. A hores d’ara podem afirmar que 
a Ripollet no es produeix cap tall de llum, 
si més no entre les persones que són ateses 
pels Serveis Socials Municipals. Per aconse-
guir-ho, a banda d’augmentar els recursos 
econòmics propis que s’hi destinen, l’Ajun-
tament s’ha acollit a la llei 24/2015 sobre 
pobresa energètica i exclusió residencial 
aprovada pel Parlament de Catalunya, i ho 
va fer en el primer any del mandat. Aquesta 
llei, que cal recordar que és fruit d’una Inici-
ativa Legislativa Popular, no va agradar gens 
al Tribunal Constitucional. Malgrat això, el 
nostre ajuntament, com molts d’altres, l’es-
tan aplicant perquè és una bona eina: la Llei 
preveu que els talls de subministraments són 
il·legals.
A banda, els Serveis Socials Municipals, tenen 
mancança de recursos personals per a aten-
dre totes les necessitats de Ripollet, com en 
la majoria d’Ajuntaments de la zona. Malgrat 
la voluntat dels governs dels ajuntaments, la 
Llei d’Estabilitat Pressupostària del PP impe-
deix contractar nou personal. Per a superar 
aquest entrebanc es treballa conjuntament 
amb el Patronat Municipal d’Ocupació per 
a contractar nou personal que pugui atendre 
tota la demanda existent amb la rapidesa més 
gran possible. Així, a hores d’ara, disposem 
de dues treballadores socials i una adminis-
trativa més que entre altres camps, treballen 
per fer front als talls de subministraments bà-
sics a les llars de Ripollet.
Malgrat els esforços, som conscients que en-
cara hi pot haver un sector de població afec-
tada per la pobresa energètica, especialment 
entre el col·lectiu de gent gran que no és atès 
pels Serveis Socials municipals. El repte és ara 
arribar a aquests col·lectius que no estan de-
manant ajut.

Ahora soluciones
El PSC no es independentista, somos un par-
tido constitucionalista que quiere un refe-
réndum, lo queremos para votar un acuerdo, 
no para votar la separación. Luego, hay un 
límite genérico que todo el mundo tendrá 
que aceptar, y es que la ley se debe cumplir. 
Y si uno quiere cambiar la ley, tiene que 
utilizar los mecanismos y los instrumentos 
que la propia ley contempla. Si queremos un 
acuerdo tendrá que ser un acuerdo que no sea 
la victoria de la mitad más uno sobre la mi-
tad menos uno. Habrá que buscar una cierta 
transversalidad. Necesitaremos una solución 
que implique un mayor autogobierno, una 
mejor financiación, una recuperación del 
respeto, de la admiración, de la estima. Y eso 
lo vamos a tener que trabajar, aunque no será 
fácil, sencillo ni rápido.
El PSOE consiguió que la aplicación del ar-
tículo 155, fuera básicamente para convocar 
elecciones, aunque la decisión última fue 
del presidente del Gobierno de España. El 
PSOE dijo que quería unas elecciones pron-
to. El PSC, se aprovechó de la relación con el 
PSOE para influir en esa dirección. Después 
de la Declaración Unilateral de Independen-
cia no quedaba otro camino.
No entendemos a partidos como Podemos 
(Comuns) cuando dicen que no son inde-
pendentistas, ni constitucionalistas, que no 
quieren ni una cosa ni la otra. No vale con 
estar siempre donde el sol más calienta, los 
partidos se tienen que posicionar y ser claros 
en temas tan claves como este.
Para ganar al independentismo no basta con 
decir no, hay que tener una propuesta. Los 
socialistas la tenemos. PP y Ciudadanos no. 
No vamos a investir presidente ni a Junque-
ras ni a Puigdemont ni a ningún candidato a 
presidente de ERC o del PDeCat... Creemos 
que la independencia perjudica a Cataluña, 
por lo tanto no apoyaremos a ningún partido 
que quiera volver a intentarlo.
Tenemos muchas ilusiones en estas eleccio-
nes, creemos que tenemos al mejor candida-
to y el mejor programa. Somos la única fuer-
za política de izquierdas no independentista 
y vamos a por todas.

En Cataluña pasan muchas cosas 
que no son normales
En una entrevista reciente, decía Albert Rivera 
“hemos cometido un grave error durante demasi-
ados años: pensar en no hacer cosas para que no 
se enfaden los políticos separatistas”. Y tiene razón: 
la política de apaciguamiento con los nacionalistas 
ha sido la piedra de toque de sucesivos gobiernos 
que hablaban de desinflar el soufflé como si pasar 
la mano por la espalda de los que querían levantar 
fronteras pudiese bastar para hacerles cambiar de 
opinión. Una de las estrategias para no molestar al 
separatismo es ignorar cualquier transgresión de 
lo correcto hablando de normalidad: juguemos a 
negar la evidencia y aseguremos que todo es nor-
mal. Pero en Cataluña pasan muchas cosas que NO 
SON NORMALES. No es normal que en los co-
legios cuelguen esteladas. No es normal que a los 
niños se les cuente que la Policía va por ahí pegan-
do a todo el que se encuentra. No es normal que 
la Guardia Civil tenga que dejar un hotel para que 
sus dueños no tengan problemas con alguna gente 
del pueblo. No es normal que unos jóvenes sean 
insultados a diario por los pasillos de la Universidad 
sin que el rectorado intervenga para protegerlos. 
No es normal que unos padres utilicen a sus bebés 
para cortar una carretera, y menos aún que lo ha-
gan sentándolos en el suelo helado a primera hora 
de la mañana del mes de noviembre; no es normal 
que doscientos niñatos puedan crear el caos en la 
estación de AVE de la segunda ciudad de España 
mientras quienes tienen que velar por la seguridad 
de todos miren la escena sin intervenir; no es nor-
mal que se monte una barricada en una vía mien-
tras unos Mossos d’Esquadra observan la escena; no 
es normal que un crío enfermo que va a una sesión 
de radioterapia pase varias horas extra con un líqui-
do radiactivo en las venas porque los piquetes han 
cortado una carretera, ni que una chiquilla que iba 
a ser operada de una lesión grave no pueda llegar al 
quirófano y le anulen la intervención, ni es normal 
que enfermos de cáncer se pasen cuatro horas en 
una ambulancia porque unos insolidarios han de-
cidido que por allí no pase nadie. Después de la jor-
nada de sabotaje del 8-O, el delegado del Gobierno 
se felicitaba por lo bien que habían ido las cosas 
y el ministro del interior salía por la tele diciendo 
que lo importante era no caer en la provocación. 
No, ministro: lo importante, ahora y siempre, es 
que usted se asegure de garantizar los derechos de 
los ciudadanos. Escuchar a un ministro felicitán-
dose por haberse cruzado de brazos mientras otros 
sembraban el caos me recordó que nada es normal. 
Pero no se puede decir, no sea que se enfaden.
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Votar por el futuro de los vecinos 
de Ripollet y de Catalunya 
El presente en Ripollet y Catalunya de me-
joría económica y paz social se ha roto por 
la actuación irresponsable de los indepen-
dentistas. Nos han dividido a los catalanes 
rompiendo amistades y creando conflictos 
personales por razones políticas. Europa ya 
no ve en Catalunya ni Barcelona un lugar 
estable donde poner sedes tan importantes 
como la agencia Europea del medicamento. 
Todas las familias sufrimos a la división social 
y el empobrecimiento en forma de paro y 
reducción de ingresos.
Ripollet no es ajeno a todo esto y aquí au-
menta de nuevo el número de vecinos des-
empleados. El gobierno autonómico se-
paratista ha echado por tierra la imagen, la 
confianza, la economía y la convivencia en 
Catalunya. Han alejado el crecimiento eco-
nómico, la paz social y la convivencia. Todo 
el mundo, y en particular Europa, ha dado 
la espalda a estos golpistas. Los que pierden 
o no consiguen empleo, los que perdemos 
amistades, los que esperábamos para Ripollet 
un hospital, el equipamiento para los ma-
yores, limpieza en el río, soluciones para la 
contaminación de la C-58, y tantas otras co-
sas competencia de la Generalitat somos las 
víctimas, no ellos. Además seremos nosotros 
los que tendremos que pagar y resolver con 
tiempo, paciencia y buena voluntad lo que 
tan alegremente han estropeado. El 21-D 
todos tendremos la oportunidad de expresar 
en una votación con garantías si queremos 
mantener a estos que tanto daño han causado 
o ha llegado la hora de quitarnos la venda y 
optar por representantes capaces de liderar el 
camino de la recuperación en Catalunya. Los 
vecinos de Ripollet necesitamos una Gene-
ralitat que funcione. Ya son muchos años de 
palabrería y acuerdos incumplidos. Por eso, 
desde el PP de Ripollet, pedimos a los veci-
nos que ejerzan su legítimo derecho al voto. 
Pongamos entre todos punto final al sectaris-
mo y la división al que los independentistas 
nos han llevado. Votemos con responsabili-
dad por un futuro mejor para Ripollet y para 
Catalunya.

La impunitat de l’extrema dreta
i el feixisme
En els últims mesos, les classes populars d’aquest 
país empeses pels moviments juvenils i estudi-
antils van permetre l’articulació de mobilitza-
cions multitudinàries en contra de la repressió 
i barbàrie de l’Estat, i en defensa de les nostres 
institucions i tot el que representen: la demo-
cràcia, les llibertats i els drets civils. Ho van fer 
sota el lema “els carrers seran sempre nostres” 
el qual té com a principal i essencial idea la ne-
cessitat d’empoderament ciutadà de la nostra 
societat, en clau del bé comú: ningú és propie-
tari de res i tot és propietat de tothom; per tant, 
qualsevol que es vulgui apoderar del carrer, ho 
fa en sentit contrari. Un bon exemple en aquest 
sentit és l’extrema dreta i el feixisme.
Tot i aquest exercici d’empoderament civil, el 
bloc del 155, és a dir, PP, PSOE-PSC i Ciu-
tadans, estan permetent qualsevol tipus d’acció 
repressiva a Catalunya, així com impunitat pel 
feixisme. Entenem que en un context complex 
com el que vivim s’hagin creat plataformes es-
panyolistes, però el problema que aquestes pre-
senten és que actualment, dia rere dia, s’estan 
alimentant de grups organitzats i mobilitzats de 
l’extrema dreta. Per tant, no estem parlant del 
seu posicionament contrari a la República o de 
la seva defensa nacionalista espanyola, sinó del 
fet que hagin permès que persones de grups ra-
dicals feixistes tinguin altaveus de veu i d’acció.
A Ripollet no som l’excepció i tenim grups en 
aquesta línia a les xarxes socials on, malgrat que 
hi pot haver gent que tingui unes idees a de-
fensar totalment legítimes, malauradament, hi 
ha una altra gent que s’aprofita d’aquest grup 
per promoure accions feixistes. El pitjor és la 
impunitat en la qual actuen que es pot veure 
reflectida, per exemple, en el seu acte de boi-
cot amb insults i amenaces de mort contra els 
ponents d’un acte d’Esquerra Republicana o la 
seva “neteja” dels carrers i barris de la ciutat, fent 
i desfent per on volen. Quina justícia s’aplica a 
aquesta gent, doncs, mentre altres persones són 
a la presó per haver permès deixar votar la gent?
I la pregunta clau: què ha de passar perquè es re-
accioni contra aquest tipus de grups? Hem d’es-
perar el pitjor, doncs? És l’hora que fem front i 
fem el possible per acabar amb la seva impunitat 
que els dota l’Estat espanyol i el bloc del 155. 
El proper 21D cal anar a votar per defensar i 
garantir la democràcia. No volem feixistes amb 
impunitat als nostres carrers i barris! Som-hi!.

Què ha passat amb les 
Ordenances?
Arriba el final d’any i arriben dos moments 
importants per la política municipal, l’apro-
vació dels pressupostos i com no, l’aprovació 
de les taxes i impostos municipals.
Aquest any aquest govern municipal ima-
ginatiu, progressista i compromès amb el 
municipi ha tingut la brillant idea de ni tan 
sols fer expedient per les ordenances fiscals. 
Això que en un altre moment podria ser 
una notícia positiva, en aquests moments és 
novament una falta de respecte i credibilitat 
del Sr. Osuna, el seu equip i els seus socis pel 
tema taxes, C’s i ERC.
A la passada legislatura el govern de Madrid 
del PP ens va obligar a pujar l’IBI un 10% 
als ciutadans de Ripollet. El compromís del 
Sr. Osuna i els seus, reflectit en la votació 
d’una moció en el plenari del nostre Ajunta-
ment, va ser la d’anul·lar aquesta pujada quan 
es pogués. Això des del PDeCAT ho anem 
reclamant d’ençà que es va iniciar aquesta 
legislatura. Doncs bé, després de dos anys di-
ent l’equip de govern amb el suport d’ERC 
i C’s que farien progressivament la baixada, 
aquest any no han fet cap baixada sinó que ni 
tan sols s’han dignat a fer expedient per tal de 
debatre, analitzar-lo i aprovar-lo amb la resta 
de formacions polítiques locals.
Aquesta és la participació de Decidim? Si us 
plau està molt bé que organitzin grups per 
decidir unes inversions o com ens gastem 
part dels calers, però no ens tractin com a 
escolanets. Obrin el debat, siguin realment 
participatius i escoltin les propostes de tots 
els grups polítics, dels que els hi fan seguidis-
me i dels que no. Això és l’autèntica demo-
cràcia i Ripollet sortirà guanyant.
Compleixin els seus compromisos!! Baixin 
l’IBI que ens va obligar a pujar el PP i no es 
converteixin en els seus socis en aquest tema 
que afecta l’economia d’absolutament tots els 
ripolletencs.
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El Nadal sota els
ulls del comerç local
El Nadal, aquella època de l’any en la que tot canvia per un 
moment!
El fred, la foscor del cel a les 18 h enlluernada per les llums 
de Nadal de la ciutat, les vacances dels infants a l’escola, les 
nadales, el moviment de gent pels carrers, l’esperit que, d’una 
manera o una altra, vivim de manera especial...
El Nadal és per excel·lència l’època de l’any més important per 
al comerç local: és el moment de fer la gran tasca d’ajudants 
del Tió, del Pare Noel, dels Reis Mags, és moment d’assessorar 
a les persones que venen als nostres establiments, d’oferir-los 
aquells productes i serveis que millor els escauen, de xerrar 
sobre com celebrarem els àpats familiars, de recordar amb els 
nostres clients/amics els qui hi són i els qui ja no, de parlar dels 
records d’infantesa... en definitiva de fer-los viure l’experiència 
del Nadal en tots els sentits.
El comerç local és un element molt important a la vida de la 
nostra ciutat: donem llum als carrers, decorem la nostra ciutat 
amb grans aparadors per tal de transmetre moltes sensacions , 
potenciem la seguretat dels vianants, dialoguem i convivim de 
manera estreta amb els veïns i les veïnes.
El comerç de Ripollet és un comerç viu, de confiança, profes-
sional i de qualitat, però per sobre de tot, és un comerç proper, 
que tracta de tu a tu als seus clients i els assessora, i és al Nadal 
quan aquesta relació s’intensifica.
Veure els infants del poble enganxats als vidres dels nostres 
aparadors és una experiència única: els preparem amb molta il-
lusió per tal de transportar a tothom a aquella imatge de Nadal 
idíl·lica en la qual la pau i l’amor regnen per sobre de tot.
Vidres plens d’empremtes dels més petits és la satisfacció més 
gran, voldrà dir que hem fet bé la nostra tasca!
Comprem a Ripollet, vivim el Nadal!

Unió de Comerciants de Ripollet
ucripollet.cat

El Quinto del Nadal
La colla de Diables de Ripollet neix l’any 1985 amb uns ob-
jectius ben clars: repartir foc a tort i a dret, dins i fora del 
nostre municipi, i preservar les nostres tradicions i els valors 
de la festa popular al carrer. Així, al llarg de la nostra història 
n’hem fet moltes de grosses: correfocs i trobades de bestia-
ri, crear una colla infantil, dissenyar i construir el Poll Foll, 
difondre la llegenda del Vell i la Vella i el Cabraboc, col-
laborar amb la Marató de TV3...
És per això que, des de fa tretze anys, el Nadal també és cosa 
nostra. Cada any, quan s’acosten aquestes festes tan assenya-
lades, els diables organitzem el Quinto amb la col·laboració 
dels comerços del nostre municipi que, de manera altruista, 
ens cedeixen els premis que lliurem en cadascuna de les ses-
sions que portem a terme.
Per als qui no el conegueu, el Quinto és un típic joc nada-
lenc, amb una dinàmica similar a la del bingo però cantant 
els números d’una manera molt divertida i amena, amb di-
tes i acudits que donen un toc d’humor i converteixen cada 
partida en una gran festa. Cada jugador té un cartró amb 
tots els números, de l’1 al 90, que ha d’anar marcant amb les 
guixes quan el Lloro (que és com s’anomena la persona que 
extreu les boles numerades) els va cantant. El més ràpid en 
aconseguir una fila sencera guanya el Quinto, i el primer a 
omplir un requadre de tres files s’emporta la Plena. A Ripo-
llet, a més, tenim la sort de comptar amb jugadors assidus 
que any rere any vénen al Quinto a passar una bona estona i 
contribueixen a fer encara més gran l’espectacle.
Enguany la primera sessió de Quinto serà dissabte 16 de de-
sembre. Ens trobareu al KFTÍ del Casal de Joves (rbla. de 
Sant Jordi, 6), dissabtes, a partir de les 21 h i diumenges a les 
18 h, fins al 26 de desembre. Així que ja sabeu: al desembre i 
per Nadal, animeu-vos a venir a jugar al Quinto més infer-
nal! Us hi esperem!

Diables de Ripollet 
diablesderipollet.com/blog

PUNtS
DE VIStA
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Maite Martín (59 anys) és una dona 
molt activa. Mestra durant més de 30 
anys, presidenta de l’Associació de 
Veïns de Sant Andreu i reconeguda per 
donar visibilitat a la seva lluita contra 
el càncer.

Com vas començar a Ripollet?
Vaig entrar amb 20 anyets, l’any 1979, 
a l’escola Anselm Clavé, quan es deia 
Cristo Rey. A l’escola no es parlava 
català i vaig ser de les primeres a ense-
nyar-lo. Ni comptava per nota. Però 
l’objectiu era que els alumnes caste-
llanoparlants tinguessin les mateixes 
oportunitats.

Va costar superar el franquisme?
Va ser un procés gradual, però era un 
clam de la gent, que vam tirar endavant 
una generació de mestres joves amb una 
força i una il·lusió imparable, de la mà 
d’uns pares superimplicats. 

Perquè et vas fer mestra?
Volia fer alguna cosa per als nens, met-
gessa o mestra. Però com que hagués 
pogut suportar veure morir un infant, 
vaig decidir dedicar-me a l’ensenya-
ment. Vaig tenir la sort de comptar amb 
uns pares meravellosos, que em van do-
nar una gran educació. I com era bona 
estudiant, vaig estar sempre becada. Si 
tornés a néixer, seria mestra de nou.

Maite Martín: “Si tornés a 
néixer, seria mestra de nou”

El teu fort és el laboratori.
Sí. Fins i tot tinc recollits els expe-
riments en un llibre. És una manera 
extraordinària d’aprendre. Però s’està 
perdent. Tot fa por i mandra. Hi ha 
mil trabes administratives. Avui seria 
imposible bufar un pulmó o celebrar el 
Dia de la Truita. A més, tot és virtual i 
sembla que l’experiència ja no val per a 
res.

La teva implicació veïnal és tardana.
Va ser a partir que vaig començar a 
tenir temps i els fills grans. Ara no hi ha 
les necessitats dels inicis de les llui-
tes veïnals i la majoria semblen casals 
d’avis, però s’hi fan moltes coses. He in-
tentat, sobretot, obrir-la a les dones i hi 
tenim un taller de treballs manuals que 
va molt bé. Tenim les festes de barri, la 
Castanyada, excursions... 
També la gent ha de saber que ens fem 
ressò de qualsevol cosa que ens arriba 
i que hem aconseguit millores. Per 
exemple, les obres per fer més accessible 
el parc de Gaudí va ser una reivindi-
cació nostra. Igualment estem perquè 
es millori l’aparcament al cementiri i 
tindrem llums de Nadal al barri.

També estàs ajudant a visibilitzar la 
lluita contra el càncer.
La meva oncòloga, Susana Casado, em 
va dir: “No hi ha malaltia, hi ha ma-

nnnnnnn

Mentre tingui 
forces, vull viure la 
vida, sortir al carrer 
arreglada i amb un 
somriure a la cara.
nnnnnnn
lalts”, que m’ocupés, que amb la meva 
actitud tenia guanyat un 70%. Com 
tot en la vida, davant la mateixa situ-
ació, uns van cap amunt i uns altres 
cap avall. Estic en la sisena recaiguda, 
però mentre tingui forces, vull viure la 
vida, sortir al carrer arreglada i amb un 
somriure a la cara i s’ha acabat. Tinc un 
home que em cuida com les roses, uns 
fills meravellosos, puc manar, que és el 
que m’agrada... Així que res de pobreta. 
Pobreta és la persona que no importa a 
ningú.

Alguna cosa pels teus més de 2.000 
alumnes?
Els vull donar les gràcies perquè la meva 
feina ha donat bons fruits. Em sento or-
gullosa de veure com han crescut i han 
fet el seu camí. I que recordin que la 
vida és preciosa, que no tinguin por de 
res i que mirin sempre endavant. M’he 
sentit molt estimada i els estimo. 

Toni Miralles
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Oblida’t del cotxe i demana la T-Verda
L’AMB ha posat en marxa la nova targeta de transport, 
T-Verda, que permet viatjar en transport públic gratuï-
tament a les persones empadronades dins l’àmbit metro-
polità que hagin donat de baixa i desballestat un vehicle 
sense etiqueta ambiental. La T-Verda és una targeta de 
sis zones amb una durada màxima de tres anys, tot i que 
s’ha de renovar anualment. Es pot sol·licitar al web de 
l’AMB. Des del 2 d’octubre, quan es va obrir el període 
de sol·licitud, i fins el 19 de novembre, AMB Informa-
ció ha rebut 249 sol·licituds, de les quals 202 ja han estat 
validades pel servei i admeses a tràmit.

Mou-te per Ripollet amb la t-10 Urbana
Des de fa unes setmanes, els usuaris de bus ja poden
adquirir la nova T-10 Targeta Urbana, al preu de 8,25 €,
per als desplaçaments per Ripollet amb les línies de 685 
(Tiana-Montcada) i 620 (Ripollet-Barcelona). Un títol propi 
de R. Font i l’Ajuntament que se suma a una àmplia oferta 
de títols bàsics (T-10, T-50/30, T-70-30, T-Mes, T-Jove, 
T-Trimestre i T-Dia) i altres targetes que ofereixen 
descomptes per a famílies monoparentals i nombroses, 
nens i joves de 4 a 16 anys o persones a l’atur, entre altres.  

La Regidoria de Transport Públic i l’empresa Font van fer el 
passat 15 de novembre, davant el Centre Cultural, la presen-
tació pública de la nova targeta T-10 Urbana d’una zona per 
viatjar dins Ripollet. El preu de la T-10 Urbana és de 8,25 € i 
es pot adquirir a les oficines d’Autocars Fons o directament als 
conductors d’aquestes línies. El regidor de Transport Públic 
i Mobilitat, Fran Sánchez i la tècnica del Departament, Rosa 
Moragas, van ser els encarregats d’informar a tots els ciutadans 
que passaven per la rambla de Sant Jordi de la posada en marxa 
de la nova Targeta Urbana, a més de repartir la nova Guia del 
transport públic, reeditada recentment. Sánchez va destacar que 
“és una targeta que ens havia demanat molt la ciutadania, per 
circular dintre de Ripollet i a un preu més reduït, perquè ente-
nem que poc més de 80 cèntims és un preu molt acceptable i és 
una reivindicació que ens han fet també, especialment, els veïns 
de Can Tiana-Pont Vell”. A l’acte també hi era present Rubén 
Segura del departament d’Atenció al Client de Font. L’empresa 
va aprofitar per mostrar un dels 4 nous vehicles que ha adquirit 
recentment i que destinarà a la línia e4 Servei Express.

Gervasio
El servei de bus jo el veig bé. Hi ha moltes línies i veig molts 
autobusos per Ripollet. Jo no l’utilitzo gaire, però aquesta targeta 
penso que està molt bé, sobretot per la gent gran que va d’una pun-
ta a l’altra, per exemple la gent que ve a comprar al mercat i no ha 
d’anar amb el carro o les bosses fins al final de la rambla. D’aquí a 
uns dies hem d’anar a Barcelona i haurem de comprar una targeta 
de dues zones, encara que no la gastem, perquè si no, els bitllets 
senzills surten molt més cars i els hem de comprar a les màquines i 
no les entenem. 

Arancha
Per a mi, els autobusos van massa ràpid, especialment si viat-
ges amb un bebè. De preu, la T-10 de dues zones, que és la que 
compro jo, és una mica cara, a 19,60 €, per poder agafar després el 
metro. Aquesta nova està bé, però per a qui es mogui pel poble, per 
anar a les llars d’infants, per exemple, però no per anar a treballar. 

Paquita
De vegades, per anar al metge no m’hi veig amb cor i he d’agafar 
l’autobús i aleshores sí que utilitzaré aquesta targeta, perquè ara 
comprava la de 10 euros. I si puc anar a Tiana, també m’anirà molt 
bé per anar a l’ambulatori d’allà, al Farigola. 

Foto: Presentació de la nova Targeta Urbana, el passat 15 de novembre
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Ja està en marxa el projecte Alehop!, 
escola de circ social, un taller de circ de 
quatre mesos destinat a joves dels ci-
cles d’ESO fruit del treball conjunt de les 
regidories de Serveis Socials, Cultura i 
Participació. 

El taller forma part del programa Barris 
al cor, el qual té l’objectiu de millorar la 
cohesió social i la convivència als barris 
mitjançant el treball conjunt entre veïns 
i veïnes, entitats i administració. Segons 
Carla Fontanella, tècnica d’Acció Co-
munitària de l’Ajuntament, l’èxit d’aquest 
taller seria “que acabés resultant un grup 
de joves que participés de les activitats del 
barri. No cal que surtin artistes, però sí 
activistes comunitaris que puguin parti-
cipar de les coses que passen a Ripollet, 
com ara el Carnaval o la Festa Major”.
Es van oferir les places a tots els instituts 
del municipi i, des del Departament de 
Serveis Socials, també s’ha promogut el 
taller per tal de garantir la diversitat en les 
inscripcions. “S’ha treballat conjuntament 
amb instituts per garantir que hi partici-
pessin tot tipus de joves i que es pogués 
arribar a aquells que tenen problemes per 
accedir a activitats extraescolars”, assegu-
ra Fontanella.
L’Alehop! compta amb formadors de l’A-
teneu Popular de 9 Barris, un centre so-
ciocultural públic gestionat de forma co-
munitària, creat el 1977. Des de llavors, 
treballen per convertir el circ en una eina 
educativa i de transformació social.

“Nosaltres treballem el circ no per crear 
artistes, sinó com un procés per treballar 
valors, com la solidaritat, la concentra-
ció, l’autoestima o el reconeixement del 
fracàs”, explica Joan López, professor 
del taller, juntament amb Lulu Hernán-
dez. Treballar la cohesió de grup, però, 
és una prioritat. Segons López, que es 
dedica al circ social des de fa més de 
vint anys, “sempre acaben fent pinya de 
grup i noves amistats a tots els nivells. 
És màgic”. A més, la diversitat de tècni-
ques circenses anul·la tot tipus de com-
petència entre els joves, ja que es desen-
volupa millor una tècnica que una altra 
depenent de les aptituds de cadascú.
López assegura que “sempre hi ha un 
abans i un després en els joves que hi 
participen”, però aquest tipus d’iniciati-
ves també ajuden a canviar la percepció 
que tenen els veïns del barri dels joves.
Les classes comencen amb una dinàmi-

ca o joc per desinhibir el grup i treballar 
l’àmbit emocional o certes mancances 
que detectin els formadors durant el 
taller. “Quan ja ha pujat l’energia del 
grup, perquè s’ho estan passant bé”, 
explica López, es fa un escalfament i 
es divideix el grup en dos per treballar 
diferents tècniques de circ: malabars, 
equilibris, exercicis aeris i acrobàcies. 
La sessió sempre acaba amb uns estira-
ments finals i un ritual de comiat on tot 
el grup aplaudeix i es felicita per la feina 
feta.
A les últimes classes del taller, els alum-
nes triaran la tècnica circense que més 
els hi hagi agradat i prepararan una pe-
tita mostra interna. Hi ha la possibilitat, 
també, que puguin participar en les ac-
tivitats del Carnestoltes d’enguany.

Sandra Rivera
Intus

El circ social Alehop, una oportunitat 
per als joves i la cultura dels barris

nnnnnnn
Comença la preinscripció pel taller de dansateràpia

Primera classe d’Alehop!, escola de circ social, a l’Institut Lluís Companys, el 14 de novembre

El pròxim 8 de gener, s’iniciarà un taller trimestral de dansateràpia adreçat a persones més grans de 60 anys, que forma part del 
programa Gent Activa promogut pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Ripollet. S’impartirà tots els dilluns, 
de 10 h a 11 h, al Casal d’Avis, fins el 12 de març. Les inscripcions començaran el pròxim 1 de desembre.
La dansateràpia és una tècnica que utilitza la dansa i el moviment amb finalitats terapèutiques per aconseguir la integració cor-
poral, emocional i cognitiva. 
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“Menjar bo i just”, el càtering social de l’Associació d’Aturats/des Ripollet-Cerda-
nyola, ha estat un dels projectes guanyadors del IV Concurs d’Idees Innovadores 
per a reptes socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Manel Navarro, 
president de l’entitat, assegura que el reconeixement és més important que el pre-
mi: una aportació econòmica de 2.500 € i el suport d’una consultoria externa per 
elaborar el pla de negoci. L’empresa social sostenible que es crearia oferiria servei de 
càtering a aquells que ho necessitin però també a empreses privades o particulars.
Entre els deu projectes finalistes, també hi havia un altre projecte ripolletenc: Ripo-
lab Hacklab, una comunitat digital oberta que treballa per divulgar la tecnologia a 
tots els nivells socials i propiciar el seu estudi tant a les escoles com al nucli familiar. 
Ripolab Hacklab ja disposa d’una sala cedida al Centre Cultural on portaran a terme 
nous tallers. 

EN
UN CoP 
D’ULL
nnnnnnn
Ripollet amb La Marató de TV3
La xerrada sobre malalties infeccioses, 
a la Biblioteca, el 21 de novembre, va 
donar el tret de sortida als actes de recap-
tació per La Marató de TV3. L’AMPA 
IES Palau Ausit i Racons per Gaudir 
van aconseguir gairebé 1.000 € amb la 
xocolatada i paella populars i els tallers 
organitzats el dia 26. 
El FEDAC Ripollet farà una cantada de 
Nadales (14/12), l’Escola Anselm Clavé 
muntarà paradetes solidàries (15/12) i 
l’Escola Sant Gabriel vendrà produc-
tes elaborats per alumnes de 2n d’ESO 
(16/12). 
El dia 16 de desembre, Diables de Ri-
pollet i Line Dance Palau Ausit també 
organitzaran activitats solidàries.

nnnnnn
Comencen els recaptes d’aliments
78 voluntari, en deu supermercats, faran 
possible el Gran Recapte d’Aliments a 
Ripollet pel Banc dels Aliments, l’1 i 2 
de desembre. Instituts com el Palau Au-
sit o el Lluís Companys també preparen 
els seus propis recaptes. Aquest últim el 
farà del 4 al 15 de desembre i les dona-
cions es destinaran al menjador social 
Reina de la Paz, a Barcelona. 

nnnnnnn
Prop de 2.000 participants
al Survival Zombie 
Unes 2.000 persones van participar, la 
nit del 25 de novembre, en la segona 
edició a Ripollet del joc de rol en viu 
Survival Zombie, organitzat per l’UCR 
i el Gremi d’Hostaleria amb el suport de 
l’Ajuntament. 

nnnnnnn
L’Associació d’Aturats/es Ripollet-
Cerdanyola guanya un concurs 
d’idees innovadores

L’Ajuntament, amb la col·laboració de totes les agrupacions de comerciants, ha po-
sat en marxa la campanya de Nadal 2017. Enguany, s’ha obert a tots els establiments 
del municipi, fins i tot a aquells que no formen part de cap de les associacions de 
comerciants. Això ha permès un important increment de la participació. Dels 197 
establiments que s’hi han adherit, una cinquantena ho han fet a títol individual.
Com a novetat d’enguany, el Trenet del Comerç farà una ruta interna pel municipi 
per connectar tots els eixos comercials coincidint amb les vacances nadalenques es-
colars: del 27 al 30 de desembre i de l’1 al 5 de gener. Els tiquets es podran adquirir 
als establiments adherits a la campanya i seran totalment gratuïts.
Els Arbres del Bosc Solidari tornaran als aparadors i es repartiran 1.200 premis 
valorats en 10.000 €, en forma de vals de 10 € per bescanviar als diferents establi-
ments o en vals regal pel Mercat Municipal. A més, també es farà un sorteig de 
cinc premis de 100 €, el 13 de gener. Els vals i butlletes es poden aconseguir als 
establiments adherits a la campanya.

nnnnnnn
La campanya més participativa

La tinenta d’alcalde Pilar Castillejo, a la presentació de la campanya de Nadal
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Lorena Calderón
Dibuixant i guanyadora del Concurs Manga del 23è Saló
del Manga de Barcelona
—
Quina és la història d’Amigo del alma, el còmic que t’ha 
convertit en guanyadora?
És sobre una nena que té dificultats per fer amics i es troba 
bastant sola. Coneix un nen amb qui té coses en comú i acaben 
tenint una relació molt profunda. Mentre més va apropant-se al 
nen, més s’allunya de la resta de gent. Al final, tot era producte 
de la imaginació de la nena, era una imatge creada per ella, i 
tenia esquizofrènia. La porten al metge i, amb les pastilles, el 
nen desapareix i acaba la relació.

On trobes la inspiració?
La inspiració surt de tants llocs... fins i tot escoltant, de fons, a 
la televisió, la història d’una nena que té esquizofrènia i tu ma-
teixa, sense continuar escoltant, t’imagines la història d’aquesta 
nena. Llavors vas dibuixant-la, vas sentint la nena, la intentes 
conèixer tu mateixa.

Per què nens protagonistes i no adults?
M’agrada fer històries amb nens. Són com la versió pura de 
l’ésser humà. Són molt emocionals i primitius.
 
Com li poses forma al personatge que tens al cap?
Tens el paper davant teu i, sense ser-ne conscient, comences a 
dibuixar i a crear la història, però a través de l’expressió de la 
nena. Jo començo a dibuixar uns cabells, una cara, una expressió 
i, depenent de què em diu, tiro cap a un lloc o cap a un altre. 
Normalment, a través dels dibuixos, acabo enfilant la història. 

Ets estudiant d’art gràfic. Com decideixes professionalit-
zar la teva passió?
Vaig néixer sabent que volia ser dibuixant, però anava veient 
que potser això ho havia de reprimir i centrar-me en carreres 
sèries, reals, que et donen diners. Vaig anar abandonant la idea 
de ser dibuixant i vaig començar la carrera de psicologia. Va 
arribar un punt que jo estava a classe, dibuixant, i sentia que, 
si la meva feina havia de formar part del meu dia a dia, no em 
sentiria plena. El dibuix em satisfeia d’una manera que cap altra 
cosa podia fer. Al final, vaig prendre la decisió. No va ser fàcil. 

T’obre portes aquest premi?
Com a mínim, et dóna visibilitat perquè pot arribar a molta més 
gent de la que jo puc amb les meves xarxes. 

Què suposa el premi en metàl·lic?
Jo treballo en una pizzeria... Potser aquest premi et fa pensar 
que puc arribar a tenir ingressos d’això. M’ha empaitat a seguir 
treballant d’una manera més professional i enfocada més a 
vendre. 

L’AFEGIt

L’Oficina de Català de Ripollet i el Patronat Municipal de 
Cultura han posat en marxa el projecte “Som cultura, som 
llengua”, un cicle de xerrades sobre llengua catalana, cultura 
i festes populars. El seu objectiu és fomentar l’aprenentatge 
i l’ús de la llengua catalana i acostar la cultura popular a la 
ciutadania.
Les pròximes activitats programades són una visita a la Mostra 
de Pessebres de Ripollet (21 de desembre) i xerrades per co-
nèixer els recursos que ofereix la xarxa per aprendre català (31 
de gener), la història del Cabraboc i el Carnestoltes a Ripollet 
(8 de febrer), la comunicació (20 de març), les tradicions de 
Sant Jordi (18 d’abril) i l’ortografia a través de rètols i fullets 
informatius (30 d’abril). Les activitats estan obertes a tota la 
ciutadania i són gratuïtes, però cal inscriure’s prèviament a la 
Biblioteca o al Centre Cultural. 

nnnnnnn
“Som cultura, som 
llengua”, nou cicle sobre 
llengua i cultura catalanes

nnnnnnn
“Lletra a lletra” aterra a 
quatre escoles de Ripollet
Ripollet acull el projecte “Lletra a lletra. Fem municipi”, 
impulsat per la Diputació de Barcelona amb col·laboració de 
l’Ajuntament, els centres educatius i la Biblioteca Municipal. 
Un total de 267 alumnes dels CEIPs Tiana, Enric Tatché, 
Gassó i Escursell i un grup d’adults dels clubs de lectura i 
l’escola d’adults treballaran les bases de la lectoescriptura des 
d’una perspectiva més engrescadora. La temàtica d’enguany, 
“Som autores i autors locals”, anima els participants a escriure 
i llegir històries locals.

nnnnnnn
Nova teulada al gimnàs del 
CEIP Josep Maria Ginesta
La teulada d’uralita del gimnàs del CEIP Josep Maria Gi-
nesta ja ha estat retirada. Pares i mares havien denunciat, en 
reiterades ocasions, els retards acumulats per la Generalitat en 
l’execució de les obres que, inicialment, s’havien programat 
pel mes d’agost.



16 /   Núm. 231 — Desembre 2017

nnnnnnn
L’Any Clavé arriba
a la seva fi
Més de 40 activitats han commemorat, aquest 2017, la figura de 
Josep Anselm Clavé. Ara, l’Any Clavé enceta la seva recta final 
amb els preparatius per l’acte de cloenda: la Cantata d’en Clavé, 
organitzada per l’Escola de Música de la Societat Coral “El Va-
llès”. Tindrà lloc el 17 de desembre (12 h), a la plaça Joan Abad. 
Hi participaran alumnes de 6è de Primària de totes les escoles 
de Ripollet i les seccions corals de l’entitat. 
Tothom qui vulgui, podrà participar en la Cantata d’en Clavé, 
interpretant l’última cançó. El 15 de desembre (19.30 h), la Sala 
d’Actes del Centre Cultural acollirà un assaig general per pre-
parar el tema obert a tots aquells que vulguin formar part de la 
memòria de Ripollet participant en l’acte final de l’Any Clavé.

Xerrada “Clavé i la classe obrera”, a la seu de l’AV Sant Andreu, el 21 de novembre

nnnnnnn
El Centre Cultural acull 
l’exposició “Entusiasme. 
El repte i l’obstinació de la 
col·lecció MACBA”

Fins el 7 de gener, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) porta a Ripollet obres de disset artistes d’arreu del 
món, les quals són part de la seva extensa col·lecció. L’exposició 
“Entusiasme. El repte i l’obstinació de la col·lecció MACBA”, 
que té com a objectiu apropar l’art contemporani a la ciuta-
dania, vol crear una reflexió sobre la funcionalitat de l’art i el 
paper que hi juga l’artista. Ripollet ha estat la segona parada 
d’aquesta mostra itinerant, inaugurada a Badalona, que forma 
part del Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió Artísti-
ca de la Diputació de Barcelona. 
S’han programat diverses activitats complementàries i edu-
catives per a tots els públics, com ara visites guiades escolars, 
conferències o tallers que permetran els assistents aprendre a 
llegir l’art contemporani des de noves perspectives. 

David Armengol
Comissari d’”Entusiasme. El repte i l’obstinació
de la col·lecció MACBA”
—
Es presenten cinc aproximacions artístiques possibles 
basades en l’acte entusiasta.
Té a veure amb un estat positiu i entusiasmat davant les coses. 
Planteja cinc lectures a partir d’artistes de la col·lecció del museu, 
que tenen diferents maneres d’entendre l’entusiasme. Per exemple, 
artistes que treballen qüestions obsessives dels nostres hàbits, quin 
paper té el cos en l’art contemporani, els artistes que construeixen 
mons possibles i els artistes que intenten canviar el món amb 
el seu treball a partir d’incidir en aspectes polítics, socials... i, 
també, una línia que és important pel MACBA i fa referència a 
la posada en crisi del mateix art: què és l’obra d’art, què són els 
museus i quin és el paper que tenim nosaltres.

L’entusiasme, el repte i l’obstinació són conceptes molt 
lligats a l’art?
He intentat anar a aquesta cosa més bàsica: l’entusiasme com un 
estat vital que necessitem en el nostre dia a dia, la tenacitat de mar-
car-nos reptes i intentar aconseguir-los i obstinar-nos amb allò que 
fem i que volem aconseguir. És una característica de la contempo-
raneïtat. Volia que fossin missatges molt clars, entenedors i atractius 
per aproximar-se a l’art contemporani des d’una actitud receptiva.

És habitual la crítica en l’art contemporani?
Sí, perquè l’art contemporani és l’art del nostre moment i està 
parlant directament del nostre present. Dóna possibles respostes 
a temes que ens preocupen. Penso que és una cosa que sempre 
acompanya l’art. En el moment que aquelles coses s’estan produ-
int, donen una sèrie de missatges i de respostes a allò que forma 
part de la societat del moment. En el nostre cas, estem vivint co-
ses conflictives i l’art pot donar una resposta crítica. És una de les 
seves funcions. En aquest sentit, l’exposició intenta mostrar-ho.

Trobem tècniques i materials molt diversos. No deixaran a 
ningú indiferent, no?
Aquesta és la intenció: poder oferir un resum, un compendi de 
pràctiques artístiques contemporànies. Podem trobar des de pin-
tures a instal·lacions, frases amb llums de neó, arxius, fotografia, 
vídeo... L’exposició no és que ho busqués, però intenta mostrar 
aquesta pluralitat de llenguatges.

Com s’explica que es mostri a Ripollet?
S’explica des de la voluntat l’oficina de difusió artística de la Di-
putació de Barcelona i el MACBA de mostrar la col·lecció fora 
del museu, que aquestes peces es puguin conèixer en altres indrets 
i contextos de la província de Barcelona. És un moviment que 
pot ser beneficiós per tothom: el MACBA amplia el seu radi de 
visibilitat i, contextos com ara Ripollet, reben una exposició que 
mostra com està funcionant l’art contemporani en l’actualitat.
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l’Agenda 
desembre 2017

Dissabte 2
SENDERISME: GR-177. ETAPA 4 
De Castellterçol a Castellcir (18,48 km)
Té un desnivell acumulat de pujada de 
689 metres i un desnivell de baixada de 
623 metres. Sortida des del carrer del 
Riu Ripoll cantonada amb el carrer del 
Molí d’en Ginestar. Més informació a 
centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: CER

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

GRAN RECAPTE DELS ALIMENTS
De 9 a 21 h, a diversos supermercats de 
Ripollet
Enguany hi col·laboren els centres 
BonÀrea, Bonpreu, Caprabo, Condis, 
Consum, Dia, Lidl i Mercadona. 
Ho organitza: Banc dels Aliments

TROBADES AMB L’ART:
“RAMON PICHOT. 
D’ELS QUATRE GATS A 
LA MAISON ROSE”
A les 10 h, al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Parc de Montjuïc)
Exposició sobre Ramon Pichot (Barcelona, 
1871 – París, 1925) una de les figures 
destacades de l’art català de finals del segle 
XIX. Els participants es trobaran a les 10 h 
a la porta del MNAC. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CAMPIONAT DE “GUIÑOTE”
A les 16 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c. Nou, 22)
Amb la participació de les cases i centres 
d’Aragó de Catalunya. 
Ho organitza: Centro Aragonés de 
Ripollet

Divendres 1
GRAN RECAPTE DELS ALIMENTS
De 9 a 21 h, a diversos supermercats de 
Ripollet
Enguany hi col·laboren els centres 
BonÀrea, Bonpreu, Caprabo, Condis, 
Consum, Dia, Lidl i Mercadona. 
Ho organitza: Banc dels Aliments

DIA MUNDIAL DE LA SIDA
A partir de les 16 h, a diversos espais 
públics de Ripollet
Stands informatius i 
material preventiu: 
—Pl. d’Emma Maleras
—Pl. del Molí
—Casal de Joves
—Institut Lluís Companys
A càrrec dels alumnes del 
Cicle d’Integració social de 
l’Institut Lluís Companys 
i Kftó del Casal de Joves. 
Amb la col·laboració de Gais Positius, 
Institut Lluís Companys i Institut Català 
de la Salut. #LlaçosperlaSIDA
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Diputació de Barcelona

STORYTIME: “THE ELF’S
INVENTION”
A les 16.30 h, a la Biblioteca Municipal
Contes i aventures per als més petits. Una 
manera divertida d’aprendre anglès! 
A càrrec MT Idiomes - Kids&Us - 
Ripollet. Per a infants de 3 a 8 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

MÚSICA: ELS PASTORETS 
A les 21 h, al Teatre Auditori

Versió d’Els Pastorets, en forma de cantata 
de Nadal, a càrrec del Cor Vivaldi-Petits 
Cantors de Catalunya. Amb música 
d’Albert Guinovart i llibret de Jordi 
Galceran. Preu: 16 euros. Més informació i 
entrades a www.espectadorsripollet.cat.
Ho organitza: AETMV

Diumenge 3
IV TROBADA DE VEHICLES
CLÀSSICS I DE COMPETICIÓ
A les 9 h, davant del Centre Cultural 
Ho organitza: Escuderia Ripollet

XXVII TROBADA DE GEGANTS
A les 11 h, al parc del Primer de Maig 
A les 11 h, plantada de gegants
A les 12 h, Cercavila per la rambla de Sant 
Jordi i la de Sant Esteve 
A les 13 h, ball de gegants a les antigues 
pistes de l’ESBAR
Ho organitza: Comissió Ripolletenca 
d’Activitats Culturals (CRAC)

PETIT MERCAT VELL:
“POTA DE CABRA 2.0”
A les 18 h, al Teatre Auditori 
Teatre i màgia amb Enric Magoo. El Gran 
Mag Jean Phillippe ens mostrarà tot allò 
que cal saber per ser un mag com cal, amb 
exemples visuals i màgics que faran les 
delícies de petits i grans. 
Adreçat a infants a partir de 5 anys. 
Preu: 5 €. Consulteu abonaments 
i descomptes. Venda d’entrades a 
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet 

BALL PER A LA GENT GRAN 
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis
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Dimecres 6
VIU EL MERCAT SETMANAL 
Durant tot el dia i fins a les 20 h, a les 
pistes de l’ESBAR i la zona del mercat 

D’11 a 13 h, activitat esportiva del Club de 
Tenis Ripollet (pistes de l’ESBAR)
A les 12 h, actuació de l’Associació Ripollet 
Country Linedance, a la porta del Mercat 
Municipal
De 18.30 a 19.30 h, actuació de l’Asociación 
Tres Pasos (pistes de l’ESBAR)
A les 20 h, sorteig d’un mòbil d’última 
generació. El guanyador haurà d’estar 
present durant el sorteig. Les butlletes es 
repartiran durant el dia a les parades. 
Ho organitza: Associació de Paradistes de 
Ripollet

Dissabte 9
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

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

Diumenge 10
BALL PER A LA GENT GRAN 
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dilluns 11
CAFÈ LITERARI: “SECUESTRO
EN NUEVA YORK”

De 15.30 a 17 h, al 
Centre Cultural
Tertúlia sobre 
aquesta obra de 
Mary Higgins 
Clark.
Ho organitza: 
AETMV

Dimarts 12
CLUB DE LECTURA. LLEGIR
EL TEATRE: “EL LLIBERTÍ”,
D’ERI-EMMANUEL SCHMITT
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
França, finals del segle XVIII. El govern, 
amb el suport de l’Església, prohibeix la 
publicació de l’Enciclopèdia de Diderot. 
Aquest, llavors, es refugia en un castell on 
intentarà continuar la seva obra, però les 
seves amants no l’hi posaran gens fàcil.
A càrrec de Mònica López, d’Amics del 
Teatre. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

XERRADA: “PRESONERS 
POLÍTICS I DEMOCRÀCIA”
A les 19 h, al Centre Cultural 
Xerrada organitzada pel CDR Ripollet, 
amb la participació de membres de diverses 
formacions polítiques i entitats. 
Ho organitza: CDR Ripollet

Dimecres 13
TALLER DE RISCOS A LA LLAR
D’11 a 13 h, a la seu de la Creu Roja 
Cerdanyola-Ripollet-Montcada (Av. de la 
Creu Roja) 
Taller participatiu, dirigit a persones majors 
de 70 anys que viuen soles o en parella 
de similar edat, per a aprendre a prevenir 
i minimitzar els riscos d’accidents a la 
llar, la cinquena causa de mort entre les 
persones grans. 
Ho organitza: Centres d’Atenció Primària 
de Ripollet

HORA DEL CONTE: 
“EL CIRERER”
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal
A la Mariona li fan un regal molt especial... 
Però haurà d’aprendre a tenir paciència i 
esperar per poder gaudir-lo. Un conte ple 
de personatges, música, ball i colors, on la 
participació dels nens és imprescindible.  
A càrrec de Vet aquí 2.0. Per a infants a 
partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

XERRADA: “ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE: MITES 
NUTRICIONALS VS CIÈNCIA”
A les 19 h, al Centre Cultural 
A càrrec de la nutricionista Sara Castro 
Barquero. Oberta a tothom. 
Ho organitza: Grup de dones per la 
Igualtat

INAUGURACIÓ DE LA 
38a EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
A les 18.30 h, a la seu de l’Agrupació de 
Pessebristes (c. dels Afores,14) 

El dia de Santa Llúcia s’inaugura la 38a 
mostra de pessebres, amb la tradicional 
benedicció dels pessebres i una cantada de 
nadales a càrrec de la Coral Tradicional de 
la Societat Coral “El Vallès”.
Ho organitza: Agrupació de Pessebristes de 
Ripollet

Dijous 14
CLUB DE CòMIC INFANTIL:
“L’EVASIÓ DELS DALTON,
DE MORRIS” 
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
En Lucky Luke és un dels personatges 
de còmic més famosos de tots els temps. 
Gaudirem de les seves aventures perseguint 
els Dalton, els germans bandits més buscats 
de tot l’oest. 
A càrrec d’Elisabet Vázquez, directora de 
la Biblioteca de Ripollet. Per a infants de 8 
a 12 anys. Cal inscripció prèvia. Gratuït. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 15
TALLER DE RISCOS A LA LLAR
D’11 a 13 h, al Centre Cultural 
Taller participatiu, dirigit a persones majors 
de 70 anys que viuen soles o en parella 
de similar edat, per a aprendre a prevenir 
i minimitzar els riscos d’accidents a la 
llar, la cinquena causa de mort entre les 
persones grans. 
Ho organitza: Centres d’Atenció Primària 
de Ripollet
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RIPOLLETRES: 
“FIAT LUX! EL INICIO”
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Presentació de la primera novel·la de 
Santiago Guerrero, veí de Ripollet 
apassionat per l’exohistòria, la 
parapsicologia i l’astrologia. Membre 
de l’Instituto Hispanoamericano de 
Parapsicología. Una obra que va de 
l’advocació de San Pedro de Rodas a 
Nuestra Señora del Rosario, passant per 
Fátima o un poble etrusc, fins a acabar a 
Estrella, al Camí de Santiago.  
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: “CELESTINA, 
LA TRAGICOMÈDIA” 
A les 21 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell

La companyia Atalaya de Sevilla arriba a 
Ripollet per presentar-nos la seva adaptació 
de la Tragicomèdia de Calisto y Melibea, 
una de les obres de teatre més importants de 
la literatura castellana, escrita per Fernando 
de Rojas a finals del segle XV. Es tracta 
del projecte teatral més ambiciós en els 
més de trenta anys de trajectòria d’aquesta 
companyia, que ha actuat en nombrosos 
festivals internacionals i ha rebut fins a cinc 
premis per aquest muntatge que destaca per 
l’originalitat de la posada en escena. 
Preu: 16 euros. Més informació a 
espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

Dissabte 16
ENCANTS DELS ATURATS
AMB FESTA DE NADAL 

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
L’Associació d’Aturats Ripollet-
Cerdanyola ha organitzat, a més, diverses 
activitats, per celebrar el Nadal, amb la 
col·laboració de l’Associació Animales 
Ripollet, la Colla de Gitanes de Ripollet, 
l’Associació 3 passos i l’Ajuntament de 
Ripollet. 
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

FASE LOCAL DE
NATACIÓ ESCOLAR
A les 10 h, a la piscina coberta del 
Poliesportiu 
Amb la participació d’alumnes de les 
escoles i instituts de Ripollet. 
Més informació a www.pame-ripollet.org
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE: 
“CÉRVOL CERVATÓ”
A les 11.30 h, a la Biblioteca 
Com un petit conillet s’escapa d’un caçador 
per conèixer un cérvol que li salvarà la 
vida. Un petit conte amb titelles, cançons i 
llum negra. A càrrec de Lidia Clua.
Per a infants fins a 4 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ACTIVITATS PER 
LA MARATÓ DE TV3
A partir de les 10 h, a la rambla de Sant 
Jordi i a les 11.30 h a la plaça del Molí
De 10 a 12 h, els Diables de Ripollet 
realitzaran l’activitat “Posa’t les banyes per 
La Marató”, davant del Centre Cultural. 
D’11.30 a 13.30 h, a la plaça del Molí hi 
haurà una exhibició de ball en línia de Line 
Dance Palau Ausit, amb la col·laboració 
de l’associació Cosir i Xerrar, que farà una 
tómbola solidària i del grup de Bollywood 
de l’escola Odette.
Ho organitza: Diables de Ripollet i Line 
Dance Palau Ausit

ACTE DE CLOENDA 
DEL 25 ANIVERSARI 
DEL RIPOLLET ROCK FESTIVAL
A les 12 h, a les pistes de l’ESBAR
Actuacions de Systemia (València), 
Escorpiones (versions de Scorpions) i 
Yaknyná (Ripollet). Botifarrada popular 
i servei de barra. Final de festa a càrrec de 
Diables de Ripollet.
Més info a www.ripolletrockfestival.com
Ho organitza: Asociación Ripollet Rock

EL QUINTO DELS DIABLES
DE RIPOLLET
De les 21 a les 2 h, al KFTÍ
Al desembre i per Nadal, el quinto més 
infernal, amb els Diables de Ripollet i la 
col·laboració de comerços locals. 
Ho organitza: Diables de Ripollet
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Diumenge 17
CAGA TIÓ 
A les 11 h, a la plaça del Molí
Amb grup d’animació infantil. Gratuït
Ho organitza: Centre l’Esplai l’Estel

CLOENDA DE L’ANY CLAVÉ.
CANTATA 
A les 12 h, a la plaça de Joan Abad
Cantata organitzada per l’Escola de 
Música de la SCV, amb la participació dels 
alumnes de 6è de les escoles de Ripollet.
Tothom qui vulgui podrà participar en la 
cançó final. Els interessats poden realitzar 
l’assaig obert d’aquesta cançó, que tindrà 
lloc el 15 de desembre a les 19.30 h, al 
Centre Cultural.
Ho organitza: Escola de Música de la SCV 
i Ajuntament de Ripollet

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

CONCERT DE NADAL DE LA
SOCIETAT CORAL “EL VALLÈS”
A les 18 h, al Teatre Auditori 
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

EL QUINTO DELS DIABLES
DE RIPOLLET
De 18 a 21 h, al KFTÍ
Al desembre i per Nadal, el quinto més 
infernal, amb els Diables de Ripollet i la 
col·laboració de comerços locals. 
Ho organitza: Diables de Ripollet

Dilluns 18
TALLERS DE NADAL: 
FEM POSTALS DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Feu la vostra postal de Nadal, emporteu-
vos-la a casa i envieu-la a qui vulgueu! 
Per a infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 19
TALLERS DE NADAL: 
FEM ORNAMENTS PER A
L’ARBRE DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Us convidem a venir a la biblioteca per 
a crear els vostres propis ornaments per 
decorar l’arbre de Nadal.
Per a infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

XERRADA: “TALLER DE RECEPTES
SALUDABLES PER NADAL”
A les 19 h, al Centre Cultural 
A càrrec de la nutricionista Sara Castro 
Barquero. Obert a tothom. 
Ho organitza: Grup de dones per la 
Igualtat

Dimecres 20
HORA DEL CONTE: 
“HISTòRIES SECRETES
DEL NADAL”
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
La Nadala ha descobert una maleta antiga 
plena de pergamins. Ens ajudeu a descobrir 
quines històries hi ha escrites a dins?
A càrrec d’Els contes de la Momo.
Per a infants fins a 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 21
SOM CULTURA, SOM LLENGUA: 
VISITA A L’EXPOSICIÓ DE 
PESSEBRES
A les 18.30 h, a la seu de l’Agrupació de 
Pessebristes (c. dels Afores,14) 
Dins el cicle de xerrades sobre llengua 
catalana i cultura popular. Visita a 
l’exposició de l’Agrupació de Pessebristes 
de Ripollet. Places limitades. Inscripció 
prèvia gratuïta a la Biblioteca o al Centre 
Cultural.
Ho organitza: Oficina de Català i 
Ajuntament de Ripollet 

TALLERS DE NADAL: 
FEM POSTALS DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Feu la vostra postal de Nadal, emporteu-
vos-la a casa i envieu-la a qui vulgueu! 
Per a infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 22
TALLERS DE NADAL: 
FEM ORNAMENTS PER A
L’ARBRE DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Us convidem a venir a la biblioteca per 
a crear els vostres propis ornaments per 
decorar l’arbre de Nadal.
Per a infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: HOMENATGE 
A CHARLES CHAPLIN “CHARLOT”
De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural
Chaplin va morir el 25 de desembre de 
1977. Tot just aquest Nadal es compleixen 
40 anys de la seva mort. Per aquest motiu, 
Joana Raja i Lluís López l’han escollit 
com a leiv motiv d’una de les seves sessions. 
Chaplin era un geni total: actor, productor, 
director, guionista i, sovint, el músic de les 
seves pel·lícules, ja que tot i ser la gran 
majoria mudes, ell posava música per 
acompanyar les imatges.
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Nits de música de l’AETMV

Dissabte 23
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

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“XIM-XIM DE CONTES”
A les 11.30 h, a la Sala d’Actes de la 
Biblioteca Municipal
Ara un, ara l’altre, a poc a poc sense fer 
soroll vénen els contes... Ens desperten els 
sentits, ens descobreixen sons i juguen amb 
nosaltres. A càrrec de Susagna Navó.
Per a infants fins a 4 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

EL QUINTO DELS DIABLES
DE RIPOLLET
De les 21 a les 2 h, al KFTÍ
Al desembre i per Nadal, el quinto més 
infernal, amb els Diables de Ripollet i la 
col·laboració de comerços locals. 
Ho organitza: Diables de Ripollet
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Dilluns 25 
EL QUINTO DELS DIABLES
DE RIPOLLET
De les 21 a les 2 h, al KFTÍ
Al desembre i per Nadal, el quinto més 
infernal, amb els Diables de Ripollet i la 
col·laboració de comerços locals. 
Ho organitza: Diables de Ripollet

Dimarts 26 
EL QUINTO DELS DIABLES
DE RIPOLLET
De 18 a 21 h, al KFTÍ
Al desembre i per Nadal, el quinto més 
infernal, amb els Diables de Ripollet i la 
col·laboració de comerços locals. 
Ho organitza: Diables de Ripollet

Divendres 29
NITS DE MÚSICA: 
“NADAL ALS PESSEBRES”
De les 20.15 a les 21.45 h, a la seu de 
l’Agrupació de Pessebristes de Ripollet 
(c. dels Afores, 14)
Amb la col·laboració de La Careta Teatre. 
Activitat gratuïta coordinada per Rafael 
López i Ángel Esteve. 
Ho organitza: Nits de música de l’AETMV

Dissabte 30
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

Diumenge 31 
RECOLLIDA DE CARTES ALS
REIS MAGS
A partir de les 11.30 h, a la plaça de Pere 
Quart
Ho organitza: Ripollet Costums i 
Tradicions 

Altres activitats
ACTIVITATS AL KFTÓ
1 de desembre. Dia Mundial contra la SIDA 
Pintem les columnes del Centre Cultural, 
de 17 a 20 h
12 de desembre. Cupcakes de Nadal
A la cuina del Centre Cultural, de 20 a 
21.45 h
14 de desembre. LSE per a cicles
Al CIP, de 16 a 20.30 h
14 de desembre. Taller de còmic 
A la Biblioteca, de 18 a 20 h
15 de desembre. Postals de Nadal
Casal de Joves, de 18.30 a 20 h
19 de desembre. Galetes de Nadal
Cuina de Centre Cultural, de 20 a 21.45 h
22 de desembre. Decoració de Nadal
Casal de Joves, de 18.30 a 20 h

A més, tots els dilluns Speak&snack i els 
dimecres, taller de LSE
Inscripcions a kftoripollet@gmail.com 

NADAL I EL TRENET DEL COMERÇ
Del 27 al 30 de desembre i de l’1 al 5 de 
gener, de 10 a 13 h i de 17 a 20 hores 
El 5 de gener, només funcionarà al matí. 
Ruta interna pel municipi. Els tiquets es 
poden aconseguir als establiments adherits 
a la campanya comercial de Nadal 

33è CONCURS LOCAL 
DE PESSEBRES
Inscripcions: es poden fer a la seu de 
l’Agrupació de Pessebristes (c. dels 
Afores,14) o al Centre Cultural.
El Jurat visitarà els pessebres inscrits els 
dies 27 i 28 de desembre.
Lliurament de premis: el dia 13 de gener, 
a les 12.30 h, al Centre Parroquial, amb 
l’actuació de la Societat Coral “El Vallès”
Ho organitza: Agrupació de Pessebristes de 
Ripollet 

TALLERS PMC GENER 2018
Al Centre Cultural 
Inscripcions durant el mes de desembre
Tallers trimestrals: 
- Cuina senzilla, de gener a març, dilluns de 
19 a 22 h
- Cuina oriental: arrossos, cuscús i d’altres, de 
gener a març, dijous de 19 a 22 h
- Cuina macrobiòtica, de gener a març, 
dimecres de 19 a 22 h
- Videojocs, de gener a març, de 19 a 21 h
- Moviment conscient. De gener a març, 
dimecres de 17 a 19 h
- Direcció de cinema, de gener a juny, dilluns 
de 20 a 21.30 h
Tallers puntuals:
- Ioga en família. 13 de gener de 2018. Sessió 
única, d’11 a 12.30 h
- Cuina en família. 20 de gener. Sessió única, 
d’11 a 12.30 h
Taller per a entitats:
- Eines de dinamització: Twitter. 29 de gener 
de 2018, de 19 a 22 h

GENT ACTIVA. DANSATERÀPIA
Inscripcions de l’1 al 29 de desembre al 
Departament de Serveis Socials (c. de la 
Salut, 1)
Taller terapèutic per promoure la salut a 
través de la dansa i el moviment. Dirigit 
a majors de 60 anys. Tindrà lloc tots els 
dilluns de gener a març, de 10 a 11 h, al 
Casal d’Avis. Places limitades a 15  

R-BICI: “LA SOLIDARITAT, 
SOBRE RODES!”
Tens una bici que jo no fas servir? 
Porta-la al Servei R-Bici i comparteix 
l’alegria de pedalar! 
El lliurament de bicicletes el podeu fer a: 
Patronat Municipal d’Ocupació
C. de Sant Sebastià, 26
Policia Local 
Ctra. de Santiga, 1
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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
Fins al 7 de gener de 2018
A la Sala 1 d’Exposicions i la Sala 
d’Art
“Entusiasme. El repte i l’obstinació 
en la Col·lecció MACBA”

«ENTUSIAME. El repte i l’obstinació 
en la Col·lecció MACBA» és un projec-
te que aborda la contemporaneïtat 
des d’una perspectiva optimista, 
persistent i apassionada. Un con-
cepte directe que, en lloc de situar 
les obres dins d’un àmbit temàtic o 
cronològic determinat, s’erigeix com 
un to específic; és a dir, com una ma-
nera particular d’entendre la pràctica 
artística que reivindica la intensitat 
anímica del treball en art.

Aquesta mostra proposa cinc aproxi-
macions possibles basades en l’acte 
entusiasta: la construcció cosmogò-
nica, la potència creativa de la vida 
quotidiana, la càrrega performativa 
del cos, l’activisme de caràcter social i 
la posada en crisi de la mateixa noció 
d’art. D’aquesta manera, la voluntat 
d’artistes com Zush, Anne-Lise Coste 
o Younès Rahmoun per construir 
un món propi mitjançant vivències, 
fantasies o creences; la repetició de 
gestos simples i quotidians d’Est-
her Ferrer, Ignasi Aballí, Dieter Roth, 
Richard Hamilton o Tere Recarens; 
la performativitat de Vito Acconci o 
Àngels Ribé; l’acció inconformista de 
Maja Bajevic, Emanuel Licha, Mireia 
Sallarès, Cildo Meireles o Gordon 
Matta-Clark, i, finalment, la crítica 
al mateix sistema de l’art de figures 
com Marcel Broodthaers o Peter 
Friedl suggereixen una seqüència 
narrativa en què l’entusiasme denota 
una posició ideològica forta enfront 
del fet artístic: aquella que, al cap i 
a la fi, concep l’art com un acte de 
fe capaç d’assolir el que es proposa, 
sigui canviar el món o simplement 
qüestionar-se a si mateix. 

Del 30 de novembre al 18 de 
desembre
Al Vestíbul
“VIH en positiu”
En el marc del Dia Mundial de la 
SIDA, l’1 de desembre. 
La mostra la van organitzar la 
Coordinadora Gai Lesbiana (CGL), Gais 
Positius i Circuit Festival International 
Gay and Lesbian Event, amb el suport 
del Departament de Salut de la 
Generalitat. Inclou un repàs dels fets 
històrics més importants, algunes 
de les campanyes desenvolupades 
i s’hi informa sobre la prevenció, 
els tractaments, l’estigma, la 
discriminació i la situació actual.

AGRUPACIÓ DE 
PESSEBRIStES DE RIPoLLEt
38a Exposició de Pessebres 
Del 14 de desembre al 14 de gener
Al c. dels Afores, 14
Horaris: festius, de 12 a 14 h i de 18 
a 20 h, i feiners, del 14 de desembre 
al 4 de gener, de 18 a 20 h.
Vigílies de festius: de 18 a 20 h.
Inauguració: el 13 de desembre,
a les 18.30 h

Pessebres de l’Agrupació instal·lats 
en altres espais i poblacions:
Mercat Municipal
Biblioteca Municipal
Parròquia de Sant Esteve
Casino de Caldes de Montbui

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes de novembre, poden enviar 
la informació abans del 21
de novembre al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

BIBLIotECA PÚBLICA
Del 4 al 30 de desembre
Guies de viatge: escapa’t
Mostra d’infografies en gran format 
on descobrireu les dades més relle-
vants al voltant del món del turisme: 
les construccions més grans per 
continents, rànquing de les ciutats 
amb més gratacels i les ciutats més 
visitades pels turistes en el darrer 
any. 
Cedida per la Biblioteca pública de 
Polinyà.

CENtRE
D’INtERPREtACIÓ
DEL PAtRIMoNI (CIP)
“Protagonistes.
Ripolletencs que deixen petjada”
Mostra permanent sobre Andreu 
Solà, Josep Maria Brull, Gaietà 
Renom, Emma Maleras, Lluïsa 
Sallent, Ernest Boquet i Joan Creus.
“Ripollet i la mesura del temps”
Mostra on es presenta la maquinària 
de l’antic rellotge del campanar 
de Ripollet, de 1892.
“El pa de la diversitat”
Concertar visites prèviament 
al Centre d’Interpretació del 
Patrimoni (c. del Molí d’en Rata, 1).
Tel. 935 946 057

CASA NAtURA
Petjada ecològica 
Visites durant l’horari d’atenció al 
públic de la Casa Natura, de dilluns a 
divendres, de 10 a 13.30 h. 
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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
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QUI éS...

Carme 
Nebrera
Presidenta de la Societat Coral 
“El Vallès” (SCV)

Amant del rock, la lectura, els treballs 
manuals i els viatges, Carme Nebrera 
agafa el relleu de Lluís Miró en la pre-
sidència de la Societat Coral “El Vallès”. 
És cantaire de la secció coral Tradici-
onal, activitat que compagina amb la 
seva feina en l’administració de la UAB. 
Neix a Barcelona, viu la seva joventut a 
Cerdanyola, es trasllada a Ripollet des-
prés de casar-se i, des de fa uns anys, 
s’instal·la a Sant Cugat. Inquieta, tasta-
olletes i entusiasmada per aquest nou 
repte dins la SCV.

Què et va portar a la SCV? 
Sempre m’havia agradat cantar però, per 
circumstàncies o perquè al meu entorn 
no hi havia gent que cantava, no m’ho 
plantejava. Llavors, una persona cone-
guda que en formava part i ara també és 
membre de la junta, ens va parlar de la 
coral, al meu marit i a mi. Vaig pensar 
que era una activitat que a mi m’agra-
dava molt i que podia compartir amb la 
meva parella. El primer any només ens 
vam dedicar a cantar i, després, ja vaig 
entrar a la junta. 

A banda de música tradicional, què tens 
a la teva discoteca personal?
Escolto una mica de tot, però sobretot 
rock. Jo soc de la generació del rock. 
M’agraden molts tipus de música, de-
pèn del meu estat d’ànim, del moment 
del dia... Soc molt de Creedence i Tina 
Turner, però també m’agrada AC/DC i 
Iron Maiden. 

Quins temes prefereixes cantar a la 
coral?
Tenim temes tradicionals, però també 
de gospel o música ètnica. Depèn del 
moment, t’agrada més un tipus de mú-
sica o un altre. Està molt bé que la coral 
promocioni la música tradicional, sobre-
tot una coral que prové de la tradició de 
Clavé, però també està bé tenir un re-
pertori més modern, actualitzat, trans-
versal. Així coneixem una mica de tot i 
arribem a més públic. 

La vostra última cantada va ser a Mont-
serrat. Deu ser tot un plaer per l’enti-
tat...
Ja hi vam cantar amb la Tradicional fa 
quatre anys i ens va sortir l’oportunitat 
de tornar a fer-ho. Cantar a Montserrat 
és màgic, és una cosa que només passa 
una vegada a la vida o mai i, per nos-
altres, és la segona vegada. És molt es-
pecial.

Quan et vas començar a plantejar la 
presidència?
Quan el Lluís va dir que marxava, ens 
va agafar a tots per sorpresa. Estàvem tan 
immersos en el 140è aniversari, que ni 
teníem al cap que al novembre acaba-
va el mandat i que s’havia de renovar la 
junta. Una part de la junta, potser els que 
ens vam afegir més tard, vam dir que ens 
agradaria continuar.
No es va presentar ningú. Algunes per-
sones m’ho suggerien, però jo sempre 
deia que no fins que va arribar un mo-
ment en què em vaig dir: “per què no?”. 
Si ho vols fer bé, és una feinada, tot i que 
l’any que ve el ritme d’activitats baixarà 
en comparació amb aquest any. 

Quins són els principals objectius del 
teu mandat?
Tenim cinc anys per fer un projecte, 
però el primer any ens ho hem plante-
jat com un any de reflexió: què més és 
important, a més de continuar fent acti-
vitats? Ens hem proposat elevar el nivell 
musical de les corals, per millorar i atre-
vir-nos amb nous repertoris. Seria un 
any de treball i formació pels cantaires, 
ara que estem en un bon moment. 
Un altre objectiu a mitjà termini és po-
tenciar els intercanvis amb altres corals, 
perquè és molt bo conèixer i que ens co-
neguin. Sempre n’aprens dels altres, de 
veure noves maneres de fer. 

I pel que fa a l’Escola de Música, la joia 
de la SCV?
Volem que no s’aturi el projecte de l’Es-
cola de Música, sinó tot el contrari. Pro-
mocionar la música està dins el nostre 
cor. Nosaltres treballem per difondre la 
música i el cant coral. No ens oblidem 
que els nens són el nostre planter. Fa 
anys, hi havia una coral infantil que va 
desaparèixer per diverses raons. Des de 
la nova junta volem recuperar aquesta 
coral infantil. Pensem que de tornar a 
tenir-la a partir de la feina que es fa a 
l’Escola de Música, que seria una bona 
plataforma per aquesta coral. 

Què representa per Ripollet tenir una 
entitat amb 140 anys d’història?
La coral és part de la història de Ripollet, 
perquè hi ha passat molta gent per aquí. 
A l’exposició que vam fer amb el GER a 
l’agost, al Centre Cultural, la gent que 
venia identificava els seus pares, tiets, ve-
ïns... a les fotografies. La gent de tota la 
vida de Ripollet segur que ha tingut algú 
del seu entorn que ha cantat a la coral. 
Tothom se sent una mica identificat o 
representat en la coral. 

Recentment, t’hem vist a les Nits de 
Música de l’AETMV...
Hi he col·laborat bastants vegades, un 
cop o dos a l’any, i m’agrada molt. He 
fet coses molt diferents: Lorca, cants me-
lòdics, nit dels cantautors, música de la 
mediterrània, de la transició... Jo soc una 
mica tastaolletes, m’agrada picar de tot. 
Ha estat molt divertit. És una feina d’in-
vestigació. N’aprens molt fent les Nits 
de Música. Augmentar el nivell cultural 
entorn el món de la música sempre està 
molt bé.

Sandra Rivera
Intus


