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A Ripollet, sentir a parlar d’amiant és 
per a molts sentir a parlar d’Uralita, de 
malalties i de mort. Un genocidi laboral 
i social pel qual diverses generacions 
venen arrossegant les conseqüències 
d’haver fabricat durant 90 anys a Cer-
danyola i Ripollet materials d’amiant 
ciment. Els treballadors van emma-
laltir per no comptar amb les mesures 
adequades de seguretat. Però també 
els seus familiars i fins i tot els veïns 
de la fàbrica. Mentre els afectats inten-
ten “fer justícia”, amb la col·laboració 
d’advocats, metges, tècnics i antics 
companys de feina, des de fa anys són 
moltes les veus que alerten del proble-
ma que l’amiant encara existent pot 
suposar per a la nostra salut. Sense 
alarmismes, però amb determinació i 
sense pausa, l’Ajuntament treballa per 
sumar forces al costat de veïns, met-
ges, tècnics i advocats i aconseguir 
treure l’amiant de les nostres vides. 

El perill latent de l’amiant, que es mani·
festa després d’una mitjana de 40 anys, 
ens ha portat a una falsa letargia. Però, 
malalties com el mesotelioma, un càncer 
molt agressiu només provocat per l’ami·
ant, “no és una patologia del passat, és 
un tema molt greu i ara per ara és un 
problema de salut pública i ambiental”, 
assegura el reconegut pneumòleg Josep 
Tarrés, coordinador de l’equip d’inves·
tigació de les malalties relacionades a 
l’amiant, creat el 2001. Un equip reco·

Govern local, ciutadans, metges 
i advocats uneixen forces per erradicar
el perill latent de l’amiant 

sos com el de Maite Martín, veïna de la 
rambla de Sant Esteve en aquells anys i 
una de les afectades ambientals. Ella és 
una de les 39 persones, veïnes de Cer·
danyola i Ripollet, que el passat mes de 
desembre aconseguien de la mà del Col·
lectiu Ronda una nova sentència pionera 
a l’Estat.

Maite va iniciar el procés judicial l’any 
2011, animada per la seva pròpia oncò·
loga, i reconeix amb tristesa que dels 39 
afectats en queden molt poc vius. “La 

AmB 
ToTA LA 
LLETRA

negut per l’ICS i avalat per la Fundació 
Jordi Gol i Gurina, que el desembre de 
2017 comptava amb un total de 977 ca·
sos documentats i registrats, dels quals 
203 eren per mesotelioma.

Tarrés, que té 200 casos més per com·
provar i documentar, assegura que “avui 
dia, la línia continua pujant i serà així 
fins al 2020 o 2022 i a partir d’aquí co·
mençarà a baixar”. Els estudis també de·
mostren que “els casos de treballadors ja 
han arribat a la meseta, però continuen 
pujant els de veïnatge i convivència”. 

més enllà d’un problema 
laboral
Dels casos de mesotelioma estudiats fins 
ara, un 57% eren laborals i la resta de 
malalts eren passius. I és que, tal com 
va documentar l’equip d’investigadors 
ara fa dos anys, el nombre i ubicació 
de malalts ambientals, que van situar en 
un mapa, estava directament relacionat 
amb un suau vent, històric, que havia fet 
traslladar les fibres d’amiant en direcció 
sud-est fins a diversos quilòmetres de 
distància, durant el temps de funciona·
ment de la fàbrica. Aquest fet explica ca·

nnnnnn
Dr. Tarrés:
“La patologia de 
l’amiant, ara per ara, 
és un problema de 
salut pública 
i ambiental”
nnnnnn

La Uralita als anys 30 del segle passat. Fotografia
extreta del llibre “Ripollet, cent anys d’història gràfica”
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de viudetat. És el cas de Vicente Jimé·
nez, veí de Ripollet de 70 anys i afectat 
d’Asbestosi pulmonar, que va treballar a 
Uralita entre els anys 1970 i 1974. 

En els darrers 15 anys, Jiménez ha gua·
nyat tres demandes judicials contra Ura·
lita, representat pel Col·lectiu Ronda. 
L’any 2009 el Tribunal Suprem va reco·
nèixer en una sentència que Jiménez ha·
via adquirit la malaltia per haver treballat 
a la fàbrica, establint una primera indem·
nització. Una sentència que va ajudar a 
crear jurisprudència i que a Jiménez li 
enorgulleix pensar que va ajudar cente·
nars d’afectats més que havien demandat 
Uralita. El 2014 el Suprem va tornar a 
fallar a favor de Vicente, en considerar 
provat que Uralita no va posar a l’abast 
dels seus treballadors mesures de protec·
ció, tal com marcava la normativa vigent 
en aquell moment, com ara disposar de 
taquilles per a la roba, temps per a la hi·
giene del personal i que els treballadors 
no haguessin de rentar la roba de feina 
a casa. Aquestes mesures haurien evitat 
l’emmalaltiment de molts familiars, els 
anomenats passius domèstics.
El pròxim 1 de febrer, Ronda afronta 
una nova demanda per via civil d’unes 
8 persones. Un judici on ha col·laborat 
estretament el dr. Tarrés, com amb tants 
altres casos. Actualment, la via judicial 
és l’única possible per reclamar justícia, 
ja que a Espanya no existeix cap fons 

vida d’una persona no té preu, jo no vull 
diners, jo voldria estar com estava”, diu 
Martín, qui comenta indignada, en rela·
ció a la sentència, que possiblement ara 
Uralita interposi un recurs, per tal d’ar·
ribar al Suprem i allargar el procés, amb 
el dubte de si el veurà culminat. 

Responsable: Uralita

Segons explica l’advocada i sòcia de la 
cooperativa Col·lectiu Ronda, Raquel 
Lafuente, es tracta, però, “d’una sentèn·
cia pionera, ja que fins ara en l’àmbit la·
boral, el Tribunal Suprem ja va deixar 

Abans de 1950
1 cas per milió i any

Anys 90 
Espanya: 4
Barcelona: 5,9 
Vallès Occidental: 9,8 
Ripollet: 25 
Cerdanyola: 42

Any 2015
Espanya: 7
Barcelona: 12 
Vallès Occidental: 21 
Ripollet: 45 
Cerdanyola: 60

L’amiant, fibra letal
L’amiant o asbest és una forma que certs minerals tenen de 
cristal·litzar-se i ho fan en forma de fibres que tenen la facultat 
de fragmentar-se en d’altres de més petites, fibretes, total-
ment imperceptibles. Aquestes petites fibres s’introdueixen als 
pulmons per inhalació i, amb el temps, poden generar diver-
sos tipus de malalties, com ara l’asbestosi, plaques pleurals i 
mesotelioma, que són específiques de l’amiant. Entre la seva 
exposició i les malalties hi ha un període de latència de 40 anys 
de mitjana.
La seva durabilitat, baix cost i resistència a la calor, l’abrasió i 
la tracció van fer estendre l’ús de l’amiant durant gran part del 
segle XX en la construcció i la indústria. Tot i que els anys 40, en 
plena dictadura Franquista, el Ministeri de Treball ja va reconèi-
xer l’existència de malalties professionals derivades de l’exposi-
ció a l’amiant, no va ser fins al desembre de 2001 quan Espanya 
va prohibir la seva producció i comercialització, gairebé dos anys 
més tard que la UE.

Al Vallès, el focus de l’impacte negatiu de l’amiant 
se situa entre Cerdanyola i Ripollet, a l’antiga fàbrica 
Uralita, on durant nou dècades (1907-1997) van 
treballar milers de veïns. A Catalunya es troben altres 
focus a Castelldefels (Rocalla), Santa Perpètua de 
Mogoda (Alstom), al Prat del Llobregat (Jurid Ibérica) 
o al port de Barcelona. 
El perill de l’amiant depèn del seu estat, essent més 
perillós si està deteriorat o trencat. No hi ha dosi 
mínima d’exposició establerta, el que vol dir que no hi 
ha exposició sense risc. Actualment, continua havent 
amiant a espais públics sensibles, com ara escoles, 
hospitals i centres públics diversos; per això, un in-
ventari d’aquests i un pla de desamiantat segur, seria 
una prioritat pública que cal abordar. Actualment, 
l’amiant està prohibit a 55 països del món, mentre 
que la resta es continua utilitzant. Els màxims pro-
ductors actuals són la Xina, la Índia, Brasil o Rússia. 

Casos de mesotelioma per milió d’habitants i any

Font: estudi, encara sense publicar, de l’equip d’investigació 
de les malalties relacionades a l’amiant, coordinat pel doctor 
Tarrés. A la imatge, mapa de malalts ambientals, publicat el 
2013 al British Medical Journal

clar l’any 2012 que Uralita era culpable 
i multitud de treballadors van poder co·
brar les seves indemnitzacions si havien 
estat en contacte amb l’amiant. Amb 
aquesta sentència el que s’ha aconseguit 
és que siguin els passius ambientals, els 
veïns que vivien en un radi de 2 km de la 
fàbrica, que aconsegueixin amb via civil 
unes indemnitzacions per part d’Uralita”. 
El Col·lectiu Ronda fa més de tres dè·
cades que defensa els drets de les perso·
nes afectades per l’exposició a l’amiant i 
denuncia la manca de mesures efectives 
de protecció dels treballadors. “Des dels 
anys 70 i fins ara ha estat una lluita cons·
tant, que en l’àmbit laboral va tenir el seu 
fruit el 2012 i pel que fa als passius ha es·
tat ara”, explica Lafuente. El 2015 Ron·
da va aconseguir diverses sentències del 
Tribunal Suprem, condemnant a Uralita 
a incrementar les pensions dels treballa·
dors fins a un 50% i també les pensions 
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El passat 22 de gener, la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès
va explicar la seva lluita per desamiantar la comarca

nnnnnn
La via judicial és 
l’única possible per 
reclamar justícia, 
ja que a Espanya no 
existeix cap fons
de compensació
nnnnnn

de compensació automàtic, contrària·
ment al que passa a països com França, 
Holanda o Bèlgica. Hi ha una proposta 
presentada al Congrés, però encara sen·
se resolució. Segons explica l’advocada 
Raquel Lafuente, “una altra lluita dels 
treballadors d’amiant són les jubilacions 
anticipades, com passa amb els miners, 
però encara no s’ha aconseguit”.

Víctimes de l’amiant
El Col·lectiu Ronda té en marxa la cam·
panya informativa Víctimes de l’amiant, 
en creure que “continua havent un des·
coneixement dels afectats sobre aquest 
tema”, explica l’advocada Raquel Lafu·
ente, qui lamenta que “durant moltes 
dècades en l’àmbit institucional no s’ha 
ajudat i hi ha hagut un silenci per part de 
les administracions”. A escala autonòmi·
ca, per exemple, moltes províncies han 
signat convenis de col·laboració amb la 
Seguretat Social pel reconeixement de 
malalties professionals, mentre que Ca·
talunya no ho ha fet. Lafuente agraeix, 
però, el suport rebut actualment per 
part dels ajuntaments de Cerdanyola del 
Vallès i de Ripollet. Ambdós consistoris 
estan col·laborant amb la cooperativa 
d’advocats en la difusió del telèfon gra·
tuït d’informació del Col·lectiu Ronda, 
per tal que els afectats puguin reclamar 
prestacions i compensacions per la vida 
judicial. També estan preparant un acte 
conjunt de memòria a les víctimes, que 
tindrà lloc les pròximes setmanes. Paral·
lelament, l’Ajuntament de Ripollet tre·
balla en l’elaboració d’un cens sobre la 
presència d’amiant al municipi i. poste·
riorment, establir un conjunt d’accions 

per a la seva retirada. El consistori també 
preveu fer una tasca de conscienciació 
ciutadana sobre l’abast d’aquesta proble·
màtica. 

Desamiantar, una 
responsabilitat de tots 
El silenci administratiu s’està trencant, 
però també el social. Precisament, una 
de les queixes constants del doctor Tar·
rés ha estat que “el poble està adormit i 
aquesta és una herència del franquisme 
que encara no hem superat”. El pneu·
mòleg cerdanyolenc va participar el pas·
sat 22 de gener en la presentació d’una 
iniciativa de la Coordinadora del Movi·
ment Veïnal del Vallès, que lluita per la 
desamiantació. Manuel Navas, president 
de la Federació d’Associació de Veïns de 

Sabadell explicava que “no és un proble·
ma de fàcil solució, però cal posar fil a 
l’agulla, perquè fa molts anys que el pa·
tim, però si no comencem a treballar·ho 
des dels municipis i des de la Generalitat 
de forma rigorosa no el solucionarem 
mai”. La coordinadora ha fet una moció, 
ja aprovada per unanimitat a l’Ajunta·
ment de Cerdanyola, que es presenta·
rà a tots els municipis que formen part 
d’aquest moviment. Una moció que de·
mana a la Generalitat que destini els re·
cursos necessaris per portar a terme una 
diagnosi a cada municipi, establint prio·
ritats per tal de desamiantar, així com la 
creació d’un grup de treball que permeti 
avançar en aquest tema. L’Ajuntament 
de Ripollet té actualment aquesta moció 
a sobre de la taula. 
Com a experiència existeix la de l’Ajun·
tament de Barcelona que va aprovar ara 
fa dos anys un moció sobre la necessi·
tat d’eliminar l’amiant d’edificis i a més 
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d’una comissió supramunicipal, s’està 
començant a elaborar una base de dades 
sobre l’amiant. 
L’amiant, que s’ha utilitzat durant molts 
anys per a la construcció i la indústria, el 
podem trobar a espais tan comuns com 
carreteres, cobertes, façanes, estructures 
dels edificis, canonades o conductes. El 
mateix Vicente Jiménez assegura que “els 
carrers de Ripollet tenen molt d’amiant, 
alguns fins a 80 cm”. Maite Martín, per 
la seva banda, recorda que el 40% de les 
canonades actuals són de fibrociment. 
És aquest el motiu que l’ha portat, com 
a presidenta de l’AV de Sant Andreu, a 
decidir formar part de la taula de l’aigua, 
amb l’objectiu de lluitar per la seva subs·
titució. En aquest sentit, el doctor Tarrés, 
però, explica que “no està demostrat que 
per via digestiva l’amiant sigui patogen”, 
com sí que ho és per via inhalatòria. 

Lluís Mallart, tècnic higienista, assessor 
de l’Ajuntament de Barcelona i de la Di·
putació sobre desamiantació, explica que 
“seguim tenint molt amiant instal·lat, visi·
ble i ocult” i “d’una manera inadvertida o 
passiva, ens estem exposant”. Així, Mallart 
apunta que “sempre que sigui possible 
hem de retirar el material amb amiant, per 
eliminar el risc, sense esperar que estigui 
degradat”. El primer que cal fer, doncs, “és 
diagnosticar bé, saber on tenim l’amiant i 
quin és el seu estat”. És a dir, fer un cens, 
establint protocols d’actuació, “per tal que 
en un futur l’habitatge privat també vagi 
adaptant aquesta manera de fer”. El doctor 
Josep Tarrés apunta possibles experiències 
que poden servir de model en la desami·
antació, com la de la població italiana de 
Casale Monferrato, on fa 25 anys va tan·
car la seu de la multinacional suïssa Eter·
nit, dedicada a l’amiant, que va provocar 
la mort de 2.200 persones. Una ciutat que 
avui dia està totalment desamiantada, per 
tal de frenar el degoteig de malalts. 
A Ripollet, el drama d’Uralita no ha 
acabat i forma part de la nostra història 
i de la nostra memòria, però, com diu 
la Maite, entre tots “hem de lluitar per a 
deixar als nostres fills i néts un Ripollet 
més saludable”, lliure d’amiant. 

Reme Herrera

David Fontanals
Regidor de Patrimoni i Memòria Històrica
—
Parlem d’una qüestió de justícia històrica.
Sí, perquè fa molt de temps que la gent de Ripollet viu i pateix l’existència de l’amiant a 
casa nostra i és important.

Perquè donen suport a la campanya del Col·lectiu Ronda?
L’objectiu no és un altre que facilitar eines perquè els nostres veïns tinguin l’oportunitat 
de defensar-se davant d’un cas clar de mala praxis de les empreses i fabriques producto-
res amb amiant i pel que fa a Ripollet, d’Uralita. 

Uralita no va adoptar mesures de seguretat. Sent impotència? 
Sí, però més que impotència provoca un sentiment més de ràbia en veure que aquesta 
mala praxis i ocultació d’informació als treballadors els ha acabat perjudicant i no no-
més a ells, sinó a les seves famílies i al veïnat. 

Uralita va formar part de la vida de molts ripolletencs 
Sí, hem de tenir també en compte la dimensió social de la fàbrica Uralita en aquest cas. 
Va ser un dels motors econòmics de la ciutat i l’exemple més clar d’un procés d’indus-
trialització d’un poble que passa a ser una ciutat, com Ripollet, quan deixa el camp i la 
vinya. I la seva dimensió va més enllà del fet d’anar a treballar, sinó que es converteix en 
una manera de viure. Molta gent de Ripollet va treballar a la Uralita i els nens jugaven 
amb la uralita, els carrers es cobrien amb uralita i la gran majoria d’edificis tenen uralita.
 
Com lluita l’Ajuntament contra l’amiant a Ripollet?
En primer lloc, el que volem és saber exactament quant amiant hi ha aquí. Això ho es-
tem treballant amb diversos agents professionals, vinculats a la salut pública i l’advocacia 
i veiem que cal veure quin és l’abast de la presència de l’amiant a Ripollet. I en paral·lel 
a que els veïns puguin reclamar justícia, ens estem centrant en com fer un cens de la 
presència d’amiant a la ciutat, per tal d’establir un pla d’actuació de retirada de l’amiant, 
de manera conscient i responsable, centrant-nos bàsicament en edificis municipals. 

Ja s’ha retirat l’amiant de totes les escoles
Sí, això és una acció feta pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cata-
lunya, que ha retirat la coberta del pavelló del gimnàs de l’escola Ginesta i també ha 
intervingut a l’escola Escursell, de manera que a dia d’avui a Ripollet no queden escoles 
amb cobertes de fibrociment i això ens satisfà. 

Vetllen per la retirada correcta de l’amiant?
Pel que fa als temes de l’administració, sí, perquè hi ha unes lleis que ho estableixen i 
es compleix. En l’àmbit privat, és més subjectiu, perquè la responsabilitat final és dels 
propietaris, tot i que nosaltres aconsellem. Per això també volem fer una feina de consci-
enciació, pedagògica, per entendre l’abast d’aquesta problemàtica. 

L’Ajuntament té previst fer un memorial
Sí, per què la idea de justícia també inclou aquest reconeixement a les persones que 
han lluitat i han donat la seva vida per una mala praxis vinculada a l’amiant. Des del 
consistori creiem important que existeixi aquest reconeixement públic i que sigui també 
una oportunitat per desenvolupar consciència. Ho estem parlant amb veïns i veïnes i amb 
l’Ajuntament de Cerdanyola i estem dissenyant com ha de ser aquest acte de memòria. 

L’AFEGIT
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LA CASA 
GRAN

nnnnnnn
Pioner Pla LGTBI 
L’Ajuntament ha endegat un pla pioner 
sobre la situació del col·lectiu LGTBI 
a Ripollet. Està subvencionat per la 
Diputació i és executat per la Fundació 
Surt. A través d’entrevistes personals, 
té per objectiu conèixer la situació a la 
població, per tal de determinar políti·
ques futures. El pròxim 7 de febrer s’ha 
convocat una trobada ciutadana oberta, 
a les 6 de la tarda, al Centre Cultural, 
amb persones interessades a participar 
en l’estudi, que anirà a Ple al juny.

nnnnnnn
Felicitació a Aturats Ripollet
L’alcalde de Ripollet, José M. Osuna, va fer una recepció ofici·
al a l’Associació d’Aturats Ripollet·Cerdanyola per felicitar·los 
pel recent premi que els ha atorgat el Consell Comarcal al seu 
projecte de càtering social. L’entitat ha comptat amb l’assesso·
rament del PMO en el planejament d’aquesta innovadora idea.

nnnnnnn
Acords del Ple de gener
Va aprovar, per unanimitat, l’inici de l’expedient del servei 
públic municipal de l’Escola de Música de Ripollet, que per·
metrà la seva potenciació. La Societat Coral “El Vallès” s’en·
carrega de la formació, amb el suport del Patronat de Cultura 
i les classes es realitzen al CIP Molí d’en Rata a les tardes. Una 
comissió paritària de tècnics i representants polítics tindrà 
tres mesos per fer·ne l’estudi, segons va explicar el regidor de 
Cultura, Oriol Mor, qui va senyalar la necessitat de l’escola i 
la bona feina de la SC “El Vallès”.
D’altra banda, també es va autoritzar allargar el termini per a 
l’estudi de la forma de gestió del servei de subministrament 
domiciliari d’aigua a Ripollet, ja que s’han exhaurit els tres 
mesos que tenia la Comissió. Van votar a favor la proposta del 
govern de Decidim: la regidora no adscrita. PDeCat, ERC i 
PSC, metre que PP i C’s s’hi van abstenir.
Quant a mocions, se’n va presentar una, del PSC, per exigir 
a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les esco·
les bressol, segons una sentència recent del TSJC, contra les 
retallades que el govern català va fer en les seves aportacions. 
Tots els grups hi van donar suport unànime.

Reforç del Punt d’info LGTBI
El regidor de Polítiques LGTBI, Fran 
Sánchez, també ha anunciat l’ampliació 
del conveni amb l’Observatori contra 
l’Homofòbia, que permetrà l’obertura 
del Punt d’Informació LGTBI, a l’Ajun·
tament, cada últim dimecres de mes al 
matí, amb un psicòleg de l’Observatori. 
Es pot demanar cita al correu electrònic 
lgtbi@ripollet.cat o al 935 046 040. Cal 
destacar que l’any passat es va donar su·
port psicològic a dos casos d’agressions 
homòfobes.
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opinió

Polítiques públiques d’habitatge. 
Ara sí
Durant anys les polítiques públiques so·
bre habitatge han estat la germana pobra a 
l’Ajuntament de Ripollet. Més enllà de pro·
moure pisos de protecció oficial, res més 
s’havia fet. Ni en els anys més durs de la crisi, 
amb desenes de desnonaments, els governs 
anteriors van ser capaços de desbloquejar la 
situació dels habitatges de protecció oficial 
dels Pinetons, que van estar anys tancats per 
l’elevat preu que se’n demanava, mentre la 
gent se la feia fora de casa seva.
Una de les primeres accions del govern de 
Decidim va ser aconseguir desbloquejar la 
situació dels habitatges de promoció pública 
dels Pinetons i posar·los gairebé tots en el 
mercat com a lloguer amb opció de compra. 
L’altra prioritat va ser fer front a les neces·
sitats d’emergència residencial. Els ajuts al 
pagament dels lloguers i als talls de submi·
nistrament s’han elevat moltíssim. D’altra 
banda s’ha posat en marxa per primer cop 
una Oficina Municipal d’Habitatge. Això ha 
permès actuar ampliant l’actuació municipal 
en alguns àmbits fins ara molt limitats: infor·
mació i mediació sobre deutes hipotecaris, 
tramitació d’ajuts pel lloguer i creació d’una 
incipient borsa d’habitatges de lloguer que 
s’espera que vagi a més. A través d’aquesta 
oficina s’ha endegat la tasca d’identificar els 
pisos buits en mans de bancs i grans immo·
biliàries amb l’objectiu de poder·los aplicar 
sancions per tal d’incentivar que passin al 
mercat de lloguer.
També, és de destacar la col·laboració amb 
entitats que treballen per minvar els efectes 
de l’emergència residencial, especialment la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). 
Aquesta col·laboració permet identificar i 
treballar aquells casos de veïns i veïnes que es 
veuen afectats per desnonaments, entre altres 
aspectes.
Queden moltes coses per fer. Per exemple, 
aconseguir que 15 dels pisos que queden a les 
promocions dels Pinetons passin a règim de 
lloguer social per atendre situacions d’emer·
gència, continuar amb el treball d’identificar 
els pisos buits en mans dels bancs i que pas·
sin al mercat de lloguer a preus assequibles... 
L’Ajuntament de Ripollet fa polítiques d’ha·
bitatge pensant en la ciutadania i no en els 
interessos privats de bancs i promotores.

Exigir a la Generalitat el deute 
pendent de les escoles bressol
El Partit dels Socialistes de Catalunya ( PSC) 
insta a la Generalitat a executar la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu·
nya (TSSJC) que dóna la raó a la trentena 
de municipis demandants i condemna la Ge·
neralitat a pagar el finançament de les esco·
les bressol que es va retirar a partir del curs 
2011·2012. La Generalitat va passar de pagar 
1800 euros per alumne a any a zero. Entre 
els municipis que van denunciar, es troba 
Ripollet donat que el govern del PSC també 
va demandar a la Generalitat per defensar els 
interessos dels nostres veïns i veïnes.
Aquestes retallades de la Generalitat van ser 
avalades per CiU, ara PDeCAT que va de·
cidir anul·lar les ajudes públiques i subven·
cionar els concerts escolars, sempre amb el 
recolzament d’ERC.
Aquesta reclamació es va iniciar a l’octubre 
2014 amb els 36 municipis que van reclamar 
el pagament del deute davant de la conselle·
ria d’ensenyament i el febrer de 2015 es va 
presentar recurs davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC).
El PSC una vegada més es mostra com l’únic 
Partit Polític que es preocupa pels interessos 
de tots i totes, vetllant pel que realment és 
important. El nostre compromís amb l’en·
senyament queda una vegada més palès. El 
PSC sempre ha defensat que l’educació de 0 
a 3 anys és fonamental per garantir la igual·
tat d’oportunitats i que s’hauria de consagrar 
com a dret fonamental. Seguirem defen·
sant els interessos de tots i totes més enllà 
de l’absurd i de les polítiques de destrucció 
dels partits independentistes perquè el nostre 
propòsit és treballar per tots, per cohesionar, 
per defensar la llei i per complir amb el marc 
de la Constitució i lluitar per totes les causes 
que són d’interès general i com hem demos·
trat una d’elles és l’Educació i el TSJC ens ha 
donat la raó.

¿Dinamización del comercio local?
Ya va siendo hora de que nuestro Ayunta·
miento se tome en serio una verdadera pla·
nificación integral sobre todos los aspectos 
que inciden en una mejora sobre la actividad 
comercial en Ripollet. De nada van a ser·
virnos estériles campañas de dinamización 
dirigidas por personas totalmente ineficaces 
si el gobierno de DECIDIM no soluciona as·
pectos tan trascendentales como pueden ser: 
APARCAMIENTO: Ripollet debería contar 
con amplias zonas de aparcamiento público 
(el parquing del Mercado Municipal, tan 
criticado cuando el gobierno era oposición, 
es del todo obsoleto y tercermundista, no 
aportando solución alguna a las necesidades 
reales del municipio). DIGNIFICACION 
DE LA ZONA COMERCIAL DE RIPO·
LLET: nuestro pueblo, a diferencia del resto 
de municipios del entorno metropolitano, 
sigue con la asignatura pendiente de soterrar 
los contenedores de basuras. No es posible 
que en pleno siglo XXI nuestras calles sigan 
estando invadidas por viejos y pestilentes 
contenedores y con el trasiego y afectación 
al tráfico que comporta su retrógrado siste·
ma de recogida (cuyo servicio debería ser al 
cien por cien nocturno). CONEXIÓN DE 
NUESTRO COMERCIO CON ZONAS 
DE OCIO: con el paso de los años, Ripollet 
ha dejado de apostar por las alternativas de 
ocio (tan relacionadas con el flujo comer·
cial), siendo que en la actualidad para poder 
ir al cine debemos desplazarnos a poblacio·
nes vecinas. Incluso la cantidad de oferta 
gastronómica (entiéndase restaurantes) y en 
comparación con poblaciones de nuestro 
entorno, es también limitada. Si a todo ello, 
le añadimos la rigidez de nuestro Ayunta·
miento y su falta de voluntad en la bajada 
de impuestos (este ejercicio no ha querido 
someter al Pleno las ordenanzas fiscales con 
el consiguiente perjuicio para la ciudadanía), 
tenemos el aderezo perfecto para entender la 
situación de DEJADEZ TOTAL a la hora de 
dinamizar el comercio. Y si no.... que se lo 
pregunten a los comerciantes.
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Más vecinos decepcionados
con C’s y los independentistas 
Muchos votos ilusionados para el Partido de 
Ciudadanos desde las elecciones municipales 
hasta las recientes autonómicas de vecinos 
que ahora ven cómo han perjudicado la eco·
nomía de las familias en Ripollet y no dan la 
talla autonómica.
C’s en Ripollet permitió dos años de presu·
puestos y política económica de la CUP.
Esta incomprensible e incoherente posición 
de C’s hace que ahora se mantenga la presión 
al bolsillo de los vecinos pero no falte dinero 
para planteamientos dilatorios y declaracio·
nes independentistas.
Ciudadanos también ha fallado en las auto·
nómicas proclamándose como voto útil pero 
demostrando luego su incapacidad de lide·
razgo o dar concesiones. Esta desagradable 
sorpresa debilita el frente constitucional en 
el Parlament contra el despropósito indepen·
dentista que supuestamente defendían.
La ventaja que esto ha dado a los indepen·
dentistas también cansa y decepciona en Ri·
pollet y en el conjunto de Catalunya porque 
alimenta el “show” mediático que pagamos 
todos viendo alejarse de nuestra tierra las in·
versiones, los turistas y los puestos de empleo 
para nuestros hijos.
En cambio, desde el Partido Popular decir y 
hacer por el bien de todos es compatible.
Lo explicado en campaña y la puesta en 
práctica real del diálogo con concesiones 
y pactos dio a España un gobierno estable. 
Con esa estabilidad han mejorado las cifras 
de empleo y se marca el camino en el fu·
turo para mejorar la calidad de la ocupación 
y las prestaciones sociales. Esta acción y el 
diálogo no han sido incompatibles con to·
mar las acciones necesarias para mantener la 
convivencia contra los que quieren romper 
Europa en pedacitos sin más ley que sus ne·
cesidades partidistas. Mientras ellos siguen 
poniendo en riesgo el futuro, el PP desde el 
Gobierno, pagó más de mil millones a mu·
nicipios catalanes para evitar retrasos históri·
cos. Hoy se sigue haciendo frente a la paráli·
sis prolongada y perjudicial de la Generalitat 
que, provocada por independentismo sigue 
afectándonos en Ripollet y a toda Catalunya.

Som garantia de canvi. Continuem 
treballant per Ripollet
Novament el grup d’ERC·Junts per Ripo·
llet hem permès la governabilitat de la ciutat. 
Ho hem dit molts cops: apostem clarament 
pel canvi, per un nou Ripollet. Malaurada·
ment, i després de molts gestos de confiança, 
no s’han realitzat les millores de sotarrel que 
esperàvem pel govern de Decidim. És per 
això que hem donat per perduda l’oportuni·
tat en aquesta legislatura. Tanmateix, creiem 
que encara podem fer algunes millores i és 
per això que gràcies a la nostra generositat i 
sentit de responsabilitat hem pogut salvar els 
pressupostos del 2018 amb un vot favorable 
a canvi d’una sèrie d’acords.
En primer lloc, el govern i el nostre grup han 
constituït una Taula de Diàleg per tal de fis·
calitzar i controlar les diferents accions del 
govern, així com tots aquells compromisos 
que hem arribat conjuntament.
En segon lloc, aprofitant aquesta benente·
sa, hem volgut posar·nos a disposició del 
govern en 4 aspectes que creiem important 
que es treballin d’una vegada. És per això que 
articularem en els pròxims dies un Pacte Lo·
cal per a la Millora Democràtica per tal de 
crear consensos socials i polítics per establir, 
per una banda, una participació ciutadana 
garantida amb un Reglament de Participa·
ció i, per una altra, garantir la transparència 
amb una administració local al servei de la 
ciutadania. A més, treballarem per fomen·
tar la promoció econòmica perquè cal una 
dinamització potent del comerç local i el 
mercat. També farem possible les millores en 
mobilitat (Accessibilitat, Diversitat Funcio·
nal, via pública, Transport, Pla de Mobilitat) 
i la creació d’un estudi específic de mobilitat 
i comerç pels barris del Nucli Antic i Centre. 
I, per descomptat, farem tot el possible per 
trobar solucions immediates a la problemàti·
ca educativa de la ciutat.
I, per acabar, tot això ho farem amb el com·
promís, la tenacitat i la coherència que ens 
han caracteritzat durant tots aquests mesos; 
l’altra oposició continuarem treballant per a 
tothom, per la gent de la nostra ciutat, per·
què som la garantia real del canvi que Ripo·
llet necessita. SOM·HI!

Malbaratament o connivència
El passat mes de desembre es van aprovar els 
pressupostos municipals. En aquest sentit el 
nostre grup municipal va fer vàries aporta·
cions, tot i això hem de remarcar i destacar 
que volem una administració local al servei 
de la ciutadania i que no malbarati els recur·
sos. És per aquest motiu que el nostre grup 
municipal treballa i continuarà fent·ho per 
tal de fer veure al govern local que la inver·
sió que es va fer la passada legislatura adqui·
rint pel nostre municipi un local de 600 m² 
a l’edifici a on està ubicat l’hotel Ibis, és per 
benefici i millora de les instal·lacions muni·
cipals. Però no es tracta de tenir oficines com 
si fóssim una empresa multinacional que 
neda a l’abundància. Quan l’anterior govern 
va fer aquesta inversió la va fer comprant a 
un preu molt assequible i analitzant els es·
pais necessaris per a la nostra administració 
local. Per tant, es tracta de reubicar part de 
les oficines municipals per tal de deixar pa·
gar lloguers a privats. No entenem per què 
aquesta obsessió del govern local de continu·
ar pagant un lloguer que es demostra que no 
és necessari i que suposa més de 30.000 euros 
anuals a les arques municipals. Amb aquests 
calers podem fer moltes millores als edificis 
municipals, i podem ajudar molt més el món 
associatiu local.
En altra època, aquests que era gestionen els 
nostres calers i serveis, parlaven de conni·
vència. La pregunta ara és: Connivència o 
malgastar? Sigui el que sigui, els ripolletencs 
no ens mereixem que es malbaratin els nos·
tres minsos recursos i demanem als nostres 
governants locals més rigor a l’hora de gastar 
els diners de tots i sobretot saber escoltar les 
propostes de la resta de grups municipals. Ri·
pollet guanyarà si el govern pren una postura 
més dialogant i analítica.



10 /   Núm. 233 — Febrer 2018

Si algú s’estima
el cavall, som
nosaltres
Enguany hem celebrat 125 edicions de la festa de 
Sant Antoni Abat i això no és qualsevol cosa. Assolir 
aquesta fita no és ni ha estat mai fàcil. Des d’aques·
tes pàgines volem fer un reconeixement i un agraï·
ment molt especial a tots els components de la junta 
d’aquesta associació. Amics, ja han passat 125 anys i en 
aquest temps tenim molts amics, socis, col·laboradors 
que ens han deixat i que van ser bons pilars per arri·
bar a commemorar aquesta diada.
Actualment, no cal dir que el nostre país està passant 
per moments delicats, però estem segurs que els qui 
porten les regnes de la política i el destí de Catalunya 
sabran trobar la millor manera de poder tirar enda·
vant i que Catalunya i la seva gent continuïn sent 
exemple de serenor, treball, innovació i conservació 
de les seves tradicions.
Com moltes coses, el Sant Antoni té els seus segui·
dors i detractors i, aquests últims, moltes vegades, per 
manca d’informació o de formació i el tot val, no po·
den anar en contra d’una tradició com la nostra festa, 
perquè si algú estima els animals i molt especialment 
el cavall som nosaltres, perquè sense el cavall no té i 
no tindria sentit els Tres Tombs. Per això, encorat·
gem a tots els que estimen els cavalls a conservar els 
nostres Tres Tombs de Ripollet.

Comissió organitzadora de la Festa de Sant Antoni Abat
de Ripollet

Somos seres vivos, 
somos iguales
Los animales nos acompañan desde hace unos 11000 años, cu·
ando el hombre se volvió sedentario y explotó la ganadería y 
la agricultura. En ese momento los humanos se dan cuenta de 
todos los beneficios que pueden obtener de la simbiosis con 
los animales, e infinidad de animales empiezan a ser tratados 
como objetos, herramientas de trabajo, método de conseguir 
dinero o simplemente como diversión. Por desgracia muchas 
de estas prácticas están permitidas hoy en día: su uso para la 
caza, la cría, el trabajo en el campo, la experimentación o el 
simple disfrute de las personas está completamente extendi·
do y normalizado. Si bien otras, como las peleas o cualquier 
otro tipo de maltrato, no están lo suficientemente perseguidas 
y castigadas, por lo que los que se dedican a esto se encuentran 
en una nube de impunidad de la que nadie puede bajarlos y 
estrellarlos contra el suelo. Nosotros, como asociación que vela 
por los derechos, el bienestar y la calidad de vida de cualquier 
animal, seguiremos concienciando a la gente de que son seres 
que sienten, sufren y aman como cualquiera de nosotros, que 
sus vidas merecen respeto, que nadie tiene derecho a utilizarlos 
con fines lucrativos y que no son herramientas de las que dis·
poner hasta que ya no son útiles, para después deshacernos de 
ellos de forma dolorosa y cruel. Con esto no queremos decir 
que un animal no pueda realizar actividades con su compañero 
humano. Por supuesto que un perro puede ayudar con el ga·
nado por ejemplo, y es bueno que además de ejercicio físico 
a los animales se les planteen desafíos mentales, pero siempre 
debe primar su bienestar por encima de cualquier necesidad o 
capricho nuestro. Los peludos (y algún otro que no tiene pelo) 
están aquí para acompañarnos, compartir su tiempo con noso·
tros y darnos cariño incluso cuando ellos no reciben de vuelta 
todo el que dan. El problema somos nosotros que, con aires 
de superioridad desde nuestro cómodo pedestal, miramos al 
resto de seres vivos como si ellos valieran menos o como si no 
fueran lo suficientemente buenos para ser respetados ¿Esta es la 
sociedad en la que queremos vivir? ¿Qué valores y educación 
vamos a darles a nuestros hijos si el maltrato y la crueldad hacia 
los animales es algo normal? ¿Qué clase de personas somos si 
torturamos y asesinamos a un ser vivo sin que nadie se inmute 
por ello? Por favor, háganse estas preguntas y elijan si quieren 
cambiar su manera de ver el mundo. 

Asociación Animales Ripollet 

PUNTS
DE VISTA
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CIUTAT

El Carnaval 2018 consolida algunes de 
les activitats d’edicions anteriors però 
també aposta per incorporar algunes 
novetats entre les quals hi ha l’actua-
ció de la Colla de Gitanes a la penjada 
del Cabraboc, el canvi d’ubicació del 
Carnaval infantil i l’estrena dels alum-
nes dels cicles de formació professi-
onal de l’IES Lluís Companys com a 
narradors de la llegenda del Cabraboc 
a les escoles. El canvi de recorregut
de la rua, però, és la gran novetat 
d’enguany.

La gran rua de Carnaval tindrà lloc 
dissabte 10 de febrer. L’inici serà a la 
rambla dels Pinetons, davant el Pave·
lló Joan creus, a les 17.30 h, i avançarà 
per la rambla Sant Esteve, Sant Jordi i 
Sarrià de Ter per acabar al Parc Primer 
de Maig, a les 20 h, amb el final de festa 
i l’actuació de DJs locals. Com l’any 
passat, Totes aquelles persones que no 
s’hagin inscrit prèviament però desitgin 
desfilar a la rua, podran afegir-s’hi a la 
cua.

El Carnaval 2018 dóna la volta 
a l’itinerari de la rua

Segons Oriol Mor, regidor de Cultura, 
aquest canvi de recorregut s’ha pensat 
“amb la intenció d’arribar a altres barris 
i per qüestions de seguretat del final de 
festa”. L’any passat, la festa va tenir lloc 
a la rambla dels Pinetons. Enguany, 
ha trobat el seu espai al parc, evitant 
acumulacions al carrer i apropant la 
proposta festiva i cultural al barri de 
Can Mas.
La nova imatge de la festa, amb la figu·
ra del superheroi com a protagonista, 
pretén promoure “un Carnaval inclusiu, 
una festa per a tothom, sense la necessi·
tat de grans disfresses o despeses. Amb 
una capa i un antifaç, tothom pot ser 
superheroi”, explicava Mor a la roda de 
premsa, que també ha fet una crida a la 
participació a través de les xarxes soci·
als. La programació del Carnaval 2018 
anirà acompanyada de dos hashtags: 
#SuperCarnaval, que mostra la voluntat 
de fer créixer el nombre de participants 
(l’any passat, en van ser uns 1.300), i 
#GiremLaRua, que fa referència al can·
vi de recorregut de la rua.

Exposició fotogràfica Del 5 al 28 de febrer
Acció Fotogràfica i AFOCER
Centre Cultural

Penjada del Cabraboc 7 de febrer
Tabalada dels Diables de Ripollet 
Balls de la Colla de Gitanes
Rambla de Sant Jordi, 6, a les 18.30 h

Carnaval infantil 9 de febrer
Espectacle Ambauka, per als més petits
DJs i animadors per als adolescents
Plaça Joan Abad, a les 17.30 h i 18.45 h

Rua de Carnaval 10 de febrer
Desfilada de comparses
Rambla dels Pinetons, a les 17.30 h

Carnaval Jove 10 de febrer
Ball de nit amb concurs de disfresses
Pavelló d’Esports Joan Creus, a les 23.30 h

Ball de Carnaval 13 de febrer
Casal d’Avis, a les 17 h

Despenjada del Cabraboc 14 de febrer
Tabalada dels Diables de Ripollet
Rambla de Sant Jordi, 6, a les 18.30 h

Sardinada popular 14 de febrer
A càrrec d’El Setrill
Parc Rizal, a les 20 h
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L’Aresta celebra el seu 1r aniversari
El col·lectiu popular L’Aresta va celebrar, el 28 de gener, el seu 1r aniversari amb 
una jornada de reflexió i oci a la plaça Joan Abad. Una taula d’experiències per parlar 
de poder popular, amb la participació del Casal de Joves La Xesca de Sant Cugat i 
representants del CFA Jaume Tuset, va donar el tret de sortida a la celebració. Laia 
González, una de les fundadores de l’Aresta, va voler agrair el suport rebut va fer una 
crida a la participació: “Necessitem més mans perquè tenim molts projectes al cap i 
segur que els veïns també en tenen. Si teixim comunitat entre nosaltres, tot és pos·
sible”. La calçotada popular, on es van cuinar uns 1.500 calçots, el concert de Sergi 
Estella i l’actuació dels Diables de Ripollet van portar els aires més festius a la jornada.

nnnnnnn
Que els llibres omplin tots els racons de Ripollet!

El Consell d’Administració del Patronat Municipal de Cultura ha apro·
vat la declaració de l’Any del Llibre, aquest 2018. Oriol Mor, regidor 
de Cultura i Educació, explica que l’Any del Llibre neix amb objectius 
molt diversos. D’una banda, des de l’Ajuntament es pretén “impulsar les 
polítiques culturals que fan referència al llibre i al foment de la lectura” i, 
de l’altra, “promoure valors de creació en xarxa, perquè entitats treballin 
un mateix tema i reflexionin i creïn l’Any del Llibre”. Totes les entitats i 
agents socials, culturals i educatius del municipi estan convidats a par·
ticipar·hi. Durant el mes de febrer, es poden presentar les propostes i es 
constituirà una comissió oberta per treballar la programació.
Segons Elisabet Vàzquez, directora de la Biblioteca Municipal, “l’Any del 
Llibre, no se centra en una figura sinó que comprèn un camp molt ampli 
i es podrà treballar transversalment”. Es constitueix amb la voluntat de 
promocionar el foment de la lectura, impulsar i millorar la comprensió 
lectora, enfortir la creació literària, difondre dels autors locals i establir 
uns vincles sòlids entre llibres, ciutat i persones. També vol fer visible la 
lectura i l’accés als llibres com un dret bàsic dels ciutadans i un instrument 
que permet accedir a la informació i al coneixement, i per tant, construir 
una societat més justa, igualitària i crítica. 
L’Ajuntament aprofitarà aquesta commemoració per iniciar un Pla Mu·
nicipal de Foment de la Lectura, per incidir en les polítiques que tenen a 
veure amb la lectura i la Biblioteca. El regidor posa de manifest la neces·
sitat de trencar la visió de la Biblioteca com un equipament i començar a 
entendre·la com un servei municipal. 
El primer acte de l’Any del Llibre arribarà, el 28 de febrer, al Teatre Au·
ditori on tindrà lloc una trobada amb clubs de lectura de quinze bibliote·
ques del Vallès Occidental. Tots els assistents tindran l’oportunitat de con·
versar amb l’autor convidat, Kirmen Uribe, Premi Nacional de Literatura.
La Diada de Sant Jordi serà la data central de la celebració, però les acti·
vitats s’allargaran durant tot el mes d’abril. Per Sant Jordi, també veuran 
la llum els treballs de les quatre escoles participants en el projecte “Lletra a 
lletra fem municipi”.

Ripolletres
Un dels objectius de l’Any del Llibre és 
la promoció dels autors locals, tasca que 
va iniciar la Biblioteca aquest curs esco·
lar mitjançant presentacions de llibres 
d’autors ripolletencs.

Roger Mestres
Roger Mestres va presentar la seva 
primera novel·la, La trascendencia de tres 
lágrimas, el 23 de gener. Amagat sota 
el gènere de la ciència-ficció, Mestres 
presenta un superheroi que s’enfronta 
a problemes reals després que adquirís 
poders mentals arran teràpia d’hipnosi
regressiva.

Santiago Guerrero
Fiat Lux! El inicio és la primera novel·la 
de Santiago Guerrero, apassionat per 
l’exohistòria, la parapsicologia i l’astro·
logia. L’obra és la primera d’una trilogia 
que narra diferents casos extraordinaris 
fruit de cinc anys d’investigació de l’es·
criptor: aparicions de la Verge, la mítica 
Arcàdia, els secrets de Sherlock Holmes 
o la figura de Jaume I El Conquistador.
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nnnnnnn
L’Associació 
d’Espectadors 
prepara el seu 
25è aniversari
L’Associació d’Espectadors del Teatre 
del Mercat Vell ha començat a preparar 
el seu 25è aniversari. És per això, que ha 
organitzat dues trobades, el 29 de gener 
i el pròxim 7 de març, per fer tertúlia 
sobre records dels espectacles, vivències 
i persones d’aquests anys. L’entitat enre·
gistra els testimonis, amb els que vol fer 
un documental.

Programació del trimestre
Després de la gran gala lírica, Els Països 
Catalans, del passat 19 de gener, s’ha 
programat, al Teatre Auditori del Mer·
cat Vell, el clàssic Paraules encadenades, 
per a aquest 2 de febrer, amb David Ba·
gès i Mima Riera. El 16 de febrer actua 
el pianista Daniel Ligorio, qui oferirà 
un concert didàctic per homenatjar als 
grans compositors. El dia 27 hi haurà 
la projecció de Roméo et Juiette, de 
Chales Gounod, des del Gran Teatre 
del Liceu.
El 2 de març es representa Barbes de 
balena, on quatre actrius·ballarines 
rememoren la lluita de Dolors Aleu, la 
primera metgessa espanyola. El 16 de 
març es podrà veure Claudia, una im·
pactant història real de la recuperació de 
la pròpia identitat, com a nena robada 
en temps de la dictadura argentina.
Paral·lelament, continuen les populars 
Nits de Música i els cafès literaris.
Per conèixer els avantatges de fer·se 
soci i comprar entrades, consulteu el 
web espectadorsripollet.cat

nnnnnnn
125 anys de Tres Tombs
Un any més, Ripollet es va abocar amb la festa de Sant Antoni, declarada d’interès 
turístic local, que enguany ha celebrat la seva 125a edició. Tal i com va explicar 
Joan Giménez, pregoner d’enguany, “La Festa de Sant Antoni és un gran sentiment 
que molta gent portem a dins. És una festa emblemàtica que recorda l’origen rural 
del nostre poble i que reuneix a les persones de Ripollet de tota la vida”.

Un total 87.347 usuaris han passat per la 
Biblioteca Municipal al llarg del 2017, 
8.000 visitants més que l’any anteri·
or. Suposa més de 350 usuaris diaris. 
Actualment, 13.443 ciutadans tenen el 
carnet. És a dir, que el 35% de la pobla·
ció ja n’és sòcia i pot accedir de forma 
gratuïta a tots els serveis que s’hi oferei·
xen. Només aquest any, s’han tramitat 
691 altes, la gran majoria d’ells infants.
El fons documental de la Biblioteca 
ha arribat als 44.730 documents, entre 
llibres, pel·lícules i discos. S’han realitzat 
més de 45.301 préstecs, principalment 
de novel·les i els llibres infantils.
Els serveis relacionats amb l’accés a les 
noves tecnologies també han vist incre·
mentat el seu ús. Més de 5.942 usuaris 
han emprat el servei d’Internet i ofimà·

tica de la biblioteca i uns 6.142 usuaris 
han fet ús del servei gratuït de Wi·Fi.
Però l’increment més gran ha estat, sens 
dubte, el nombre d’activitats de foment 
de la lectura i cultural que la biblioteca 
ha organitzat al llarg de l’any. El passat 
2017 s’han realitzat 106 activitats amb 
una participació de més de 3.180 assis·
tents, superant les 77 activitats i 1.872 
assistents del 2016.
Amb la celebració de l’Any del Llibre a 
Ripollet, s’espera que la biblioteca aug·
menti encara més el nombre d’activitats 
que realitzarà i acollirà. Un dels ob·
jectius de l’equipament, serà trencar la 
idea preconcebuda que la Biblioteca és 
bàsicament un edifici i estendre el servei 
bibliotecari, els llibres i la lectura arreu 
del municipi.

nnnnnnn
La Biblioteca creix en usuaris i activitats
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13 de desembre
L’Agrupació de Pessebristes de Ripollet inaugurava la 38a edició de l’exposició
de pessebres, que es va poder visitar a la seva seu fins al 14 de gener.

Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener
El Trenet del Comerç, activitat estrella de la campanya comercial de Nadal,
va passejar petits i grans per la ciutat durant les vacances escolars. 

31 de desembre
Ripollet Costums i Tradicions va organitzar dues recollides de cartes, a la pl. de Pere
Quart i a la ctra. de l’Estació. 1.150 infants van entregar la seva carta als Reis, que,
enguany, van arribar a Ripollet amb la campanya de recollida d’aliments Cors Solidaris.

3 de gener
Primer Mercat d’intercanvi de joguines de la campanya
“Donem joc”, durant la qual es van repartir 175 tiquets,
en el moment de fer les donacions, per a participar·hi.

4 de gener
Taller de circ a càrrec d’Alehop! Escola de circ social, al pati de l’Escola Tiana.
Els Patis Oberts de l’Escola Tatché i Tiana van oferir zones de joc lliure i esportiu
a tota la població durant les vacances escolars de Nadal.

5 de gener
Els guanyadors del concurs “El nostre somni de Nadal”
van compartir els seus desitjos amb l’alcalde, José M. Osuna,
i van poder acompanyar·lo en la recepció dels Reis
d’Orient i desfilar damunt dues carrosses de la Cavalcada. 

5 de gener
La cavalcada va omplir els carrers de Ripollet de veïns i veïnes
per donar la benvinguda als Reis d’Orient. Hi van desfilar 7 carrosses
i es van repartir més d’una tona de caramels.

7 de gener
L’Associació Ripollet Rock va organitzar un torneig solidari
de futbol sala amb una campanya de recollida de material escolar
paral·lela per al Centre Obert La Placeta.

12 de gener
Acte de lliurament de premis del Concurs d’Aparadors de Nadal.
El primer premi va ser per a Un món d’aromes; el segon,
per a TP Solucions Gràfiques; i el tercer, per a la Farmàcia Rizal.

13 de gener
Cloenda de la campanya comercial de Nadal “Comprar a Ripollet té premi”,
amb el sorteig de cinc premis de 100 € en vals de compra de 10 €.
Durant la campanya, es van repartir 160.000 butlletes i 1.200 premis
valorats en més de 10.000 €.
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nnnnnnn
Ripollet Ràdio incorpora dues
noves entitats a la programació
L’emissora municipal incorpora dues 
entitats a la programació. En primer 
lloc, l’Associació d’Aturats Ripollet·
Cerdanyola ha començat l’espai Acti·
va’t, que s’emet el 4t dimecres de mes 
a les 20 hores. Al primer programa va 
comptar amb l’entrevista a Antonio 
Quesada, coordinador del PMO. En 
aquesta mateixa franja, el pròxim 7 de 
febrer s’estrena Checkmate, del Club 
d’Escacs Ripollet.

BREUS

nnnnnnn
Ocupació contracta a 31 aturats
El Patronat d’Ocupació ha contractat a 25 aturats per a manteniment 
d’equipaments, via pública i espais verds, en el marc del projecte Treball i 
formació, destinat a inserir persones en situació de vulnerabilitat. La feina 
està combinada amb formació, per millorar la capacitació i tornar a entrar 
al mercat laboral. La iniciativa forma part de les mesures previstes en el Pla 
d’Acció Municipal per lluitar contra l’atur del municipi.
A més, s’han contractat altres 6 persones a través del nou programa Enfei·
na’t. Està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel 
Servei Públic d’Ocupació Estatal. Faran tasques de manteniment a di·
verses dependències de l’Ajuntament, Brigada, Medi Ambient, PMO i al 
PAME. Es tracta de residents al municipi, amb edats entre els 36 i 45 anys, 
que feia més d’un any que estaven aturats. Al llarg d’aquest any, rebran 
formació i tindran un seguiment del seu procés d’integració laboral.

A partir de l’1 de març,
cuinem al Mercat Municipal!

Gaudeix

Comparteixes les teves receptes?
La cuina de tot el món, a Ripollet!

Més informació: 638 984 777 (Whatsapp) / comerciutat@ripollet.cat
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PARLEm
AmB...

El Joel Iglesias va arribar a Ripollet des 
de Montcada buscant gent jove amb 
qui jugar a escacs. Ara és jugador i 
membre de la junta del Club d’Escacs 
Ripollet, la qual ha posat en marxa una 
campanya de difusió d’aquest esport 
i de captació de nous socis i el 7 de 
febrer estrenarà a Ripollet Ràdio el 
programa Checkmate.

Com va començar la teva aventura?
Jugant a Montcada, al meu anterior club 
d’escacs, veia que hi havia molta gent 
gran. Quan vaig venir un dia a jugar con-
tra el Ripollet, em va cridar l’atenció que 
la plantilla era molt jove.

Quins canvis hi ha hagut al club?
Necessitàvem una transició. Vam fer 
un canvi cap a una estructura més jove, 
amb idees fresques. Tothom hi va estar 
d’acord. Ara la junta té de 25 a 30 anys.

Quins objectius us heu marcat?
El principal és la difusió i captació de 
nens com a pedrera, perquè són el futur, 
però sense deixar de banda els adults. 
Volem contractar nous mestres, amb tí-
tols oficials perquè, a part de fer classes 
als nens, també puguin fer classes als 
adults. Així, progressarem a l’uníson.

Quanta gent sou al club?
Entre 150 i 200. Tenim dos equips 
d’adults i dos de nens. La majoria són 
ripolletencs, del 50-60% nens, 20-30% 
pares i la resta jugadors de fa 4-5 anys.

Tu ets primer tauler. Què vol dir?
És la persona que té més nivell del grup. 
Això fa que tingui una certa responsabi-

Joel Iglesias, primer tauler 
del Club d’Escacs Ripollet

litat, tant per ser una persona jove a la 
junta, com quan juguem per equips.

Com s’hi arriba?
Amb moltes partides, havent guanyat 
i puntuat alt. El número més gran és el 
primer tauler. Hi ha competència sana 
entre nosaltres, sobretot entre els joves, 
que volem superar el rival però sempre 
d’una manera molt esportiva.

Quins beneficis té jugar escacs?
Ajuda a la memòria i a la resolució de 
problemes. No només volem guanyar, 
sinó també aprendre. Els escacs re-
quereixen molta organització mental, 
que els nens no noten al principi, però 
després te n’adones com t’ha ajudat.
Jo mateix era molt dolent amb les ma-
temàtiques i amb els escacs la lògica del 
joc em va servir per progressar en paral-
lel, divertir-me i treure més bones notes. 
I els meus pares contents.

Què feu per promocionar-vos?
Sempre fem difusió a les escoles, per 
potenciar la pedrera. I, a més, per internet 
i ara per la ràdio. Estem a punt de repren-
dre el programa de l’entitat a Ripollet 
Ràdio, del qual seré el locutor, el primer 
dimecres de cada mes, de 20 a 21 h. Es 
dirà Checkmate, que vol dir escac i mat.

Què feu a les escoles?
Fem extraescolars d’escacs. Una hora 
de plantejament dels escacs de forma 
divertida que serveixi els nens com a 
introducció, perquè tinguin ganes de 
jugar. Si s’engresquen i es diverteixen, 
els convidem al club perquè vegin com 
són les classes.

És difícil competir amb els esports com 
ara el futbol o el bàsquet?
Molt difícil. Per il·lustrar-ho, puc explicar 
aquesta anècdota: una vegada, es va 
retransmetre per televisió un campi-
onat d’escacs del món amb la intenció 
que aquest esport tingués presència al 
mitjà. Malgrat tot, després d’onze parti-
des dels dos primers taulells, van tallar 
la retransmissió perquè estava durant 
massa.

Com expliques a un nen, de forma 
divertida, què són els escacs?
Jo em vaig fer aquesta pregunta, al 
principi, i només em venia al cap la 
competència sana, el fet de poder estar 
i conèixer altres nens de tota Catalunya 
en les competicions. Aquell nen a qui li 
agradi la diversió, estar amb altres nens 
i fer altres activitats que no siguin els 
esports, s’ho pot passar molt bé al club.

Quines activitats feu?
Fem ruta per diferents festes majors 
de Catalunya, fem pinya, juguem els 
escacs, passegem per la zona... Com 
a Catalunya hi ha molts campionats 
de ràpides, volem estendre l’activitat 
social no només a Ripollet sinó arreu 
del territori.

Cal tenir coneixement per apuntar-se?
Només il·lusió, ganes de conèixer un es-
port i aprendre. Tenim la seu al Patronat 
d’Ocupació, c. de Sant Sebastià, 26, i el 
telèfon de contacte és 603 233 306.

Toni Miralles
Sandra Rivera
Intus
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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

2a JORNADA COMARCAL
DE NATACIÓ ESCOLAR
A partir de les 9 h, a la piscina
del Poliesportiu Municipal
Amb la participació d’alumnes dels centres 
escolars de Ripollet.
Més informació a www.pame-ripollet.org
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

7è CERTAMEN “FEM MONÒLEGS”
A les 19 h, al Teatre de l’Ateneu de 
Cerdanyola (c. de la Indústria, 38-40)
Amb les actuacions especials de Pep Plaza 
i Eva Cabezas i sis monologuistes: Elias 
Torres, Ana Sanahuja, Anskar Caballero, 
Gisekke Stanzione, Alberto Castro i Raul 
Llopart. Presenten Xavi Cases i Carlos 
Soler. Preu: 10 €. L’import íntegre de 
l’entrada anirà destinat a la Fundació 
Esclerosi Múltiple. 

MOSTRA DE DANSA BOLLYWOOD
A les 19 h, al Teatre Auditori del Mercat 
Vell
A favor de l’ONG Sonrisas de Bombay. 
Ho organitza: Associació Bollywood 
Anaath

Dijous 1
CLUB DE CÒMIC INFANTIL
“MISÈRIA, LA BACTÈRIA”, 
DE FRANCISCO IBÁÑEZ
A les 17:30 h, a la Biblioteca Municipal
La T.I.A. està cap per avall, la dona del 
professor Bacteri ha entrat a treballar a 
l’agència i els seus invents són un fracàs 
darrere l’altre. En Mortadel·lo i en Filemó 
s’hauran d’enfrontar a un munt d’invents 
estrafolaris que sempre condueixen al més 
absolut dels desastres. A càrrec d’Elisabet 
Vázquez. Per a infants de 8 a 12 anys. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 2
TALLER DE TRANSFERÈNCIES
De 10 a 12 h, al CAP Pinetons
4 sessions, cada divendres del mes de 
febrer, de 10 h a 12 h (dies 2, 9, 16 i 23 
de febrer). Els Equips d’Atenció Primària 
de Ripollet realitzaran un taller de 
transferències, mobilitzacions i mecànica 
postural per a cuidadors de gent gran i 
persones dependents. L’objectiu és millorar 
la cura de les persones dependents, donar 
eines per facilitar la mobilització d’aquests 
pacients i prevenir lesions en els cuidadors. 
Les inscripcions es poden realitzar als 
CAP Ripollet, Pinetons i Farigola. 
Ho organitza: Centres d’Atenció Primària 
de Ripollet

TEATRE: “PARAULES
ENCADENADES”
A les 21 h, al Teatre Auditori
Un thriller psicològic en el qual un 
psicòpata, assassí en sèrie, després de 
cometre els seus crims, enregistra en vídeo 
les seves sensacions. Ho explica a la seva 
última víctima: una infermera i psicòloga 
que té segrestada. Text de Jordi Galcerán i 
direcció de Sergi Belbel, amb els intèrprets 
David Bagés i Mima Riera. 
Preu: 16 €. Més informació a 
espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

Diumenge 4
1a JAM SWING 
De 12 a 14 h, a la pl. de Pere Quart
Activitat oberta a tothom.
Ho organitza: Col·lectiu L’Aresta
Col·labora: Odette Dansa 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

PETIT MERCAT VELL: “PLORS
DE COCODRIL” CIA. LA PERA 
LLIMONERA
A les 18 h, al Teatre Auditori 
En una escola bressol on els nadons 
dormen la migdiada, entrarà un electricista 
per canviar una bombeta d’una llum fosa. 
Però abans de marxar, sense voler, acabarà 
despertant a tots els petits. Després d’uns 
moments de pànic aconsegueix a poc a poc 
de restablir la calma. Descobrirà estratègies 
i aptituds davant dels més petits que mai 
no hauria imaginat. Els plors es convertiran 
en riures. Preu: 5 €. Adreçat a infants a 
partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dilluns 5
SETMANA CONCERTANT
Del 5 al 9 de febrer, a l’Escola de Música
Del 5 al 9 de febrer tindrà lloc la Setmana 
Concertant a l’Escola de Música. Horaris 
de les actuacions disponibles a la seva 
pàgina de Facebook, al seu web i a l’Escola.
Ho organitza: Escola de Música de la 
SCV
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Dimecres 7
HORA DEL CONTE
“EL REI CARNESTOLTES
I LA VELLA QUARESMA”
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal 
Que passarà quan la festa organitzada pel 
Rei Carnestoltes arribi a oïdes de la Vella 
Quaresma? Porta la teva màscara i ho 
descobriràs amb nosaltres. A càrrec de Els 
Contes de la Momo. Per a infants fins a 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PLA LGTBI: TROBADA 
CIUTADANA OBERTA
A les 18 h, al Centre Cultural
L’Ajuntament de Ripollet ha endegat un 
pla pioner sobre la situació del col·lectiu 
LGTBI al municipi. La trobada ciutadana 
està dirigida a persones interessades a 
participar en l’estudi. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

#SUPERCARNAVAL:
PENJADA DEL CABRABOC 
A les 18.30 h, a la rbla. de Sant Jordi, 6
Penjada del Cabraboc al balcó de Ripollet 
Ràdio, amb tabalada a càrrec dels Diables 
de Ripollet. 
Ball de gitanes. Danses del Cabraboc i 
el Vell i la Vella, a càrrec de la Colla de 
Gitanes de Ripollet.  
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 8
SOM CULTURA, SOM LLENGUA:
“EL CABRABOC
I EL CARNESTOLTES
A RIPOLLET”
A les 18.30 h, al CIP Molí d’en Rata
A càrrec dels diables de Ripollet. Dins
del cicle de xerrades sobre llengua catalana 
i cultura popular. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia a l’equipament. 
Ho organitza: Oficina de Català i 
Ajuntament de Ripollet

Divendres 9
NITS DE MÚSICA: “HISTÒRIA 
DEL CINEMA MUSICAL
NORD-AMERICÀ” 
A les 20 h, al Centre Cultural 
Serà la sessió 37, centrada en els anys 1964 
i 1965, que recull el debut en el cinema 
de Julie Andrews (que va guanyar l’Oscar 
com a millor actriu per la seva primera 
pel·lícula, Mary Poppins).
Ho organitza: Nits de música de 
l’AETMV

#SUPERCARNAVAL:
CARNAVAL INFANTIL
A partir de les 17.30 h, a la plaça del Molí
-17.30 h, Espectacle infantil per als més 
petits, amb Ambauka, a la pl. del Molí
-18.45 h, Festa per a públic adolescent, 
amb DJ i animadors, a la plaça del Molí
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
-Durant tot el dia, cercaviles a les escoles
i parades guarnides al Mercat Municipal.

Dissabte 10
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:
“ESQUITX DE CONTES I CANÇONS
A CAU D’ORELLA”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
A cau d’orella us narrem un conte, vestit 
d’enfilall de cançons i jocs, que els més 
menuts reconeixeran i que els adults que els 
acompanyen gaudiran com la quitxalla. A 
càrrec de Pep Tort i Josep Noguera. Per a 
infants d’1 a 3 anys. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PRIMERA FESTA DE DISFRESSES
DE RI-POLLET EN LÍNIA
De 19 a 01 h, al restaurant La Fàbrica
Ball en línia i concurs de disfresses. 
Més informació i reserves al telèfon: 
636824108. 
Ho organitza: Ri-pollet en Línia

#SUPERCARNAVAL:
RUA DE CARNAVAL 
A les 17.30 h, diversos espais
Desfilada de les comparses, amb la 
participació dels Diables de Ripollet i 
l’Escola de Música de Ripollet. Recorregut: 
inici a la rbla. de Pinetons, rbles. de Sant 
Esteve, Sant Jordi, c. de Sarrià de Ter i 
final al Parc Primer de Maig, on es farà un 
final de festa.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

#SUPERCARNAVAL:
CARNAVAL JOVE
A les 23.30 h (23 h obertura de portes), 
al pavelló Joan Creus
Ball de nit, amb concurs de disfresses 
individuals. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet 

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

Diumenge 11
BALL PER A LA GENT GRAN 
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dilluns 12
CAFÈ LITERARI:
“LES DONES DE LA PRINCIPAL”
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural
Tertúlia sobre aquesta obra de Lluís Llach.
Ho organitza: AETMV

BALL COUNTRY LINE-DANCE 
A les 16 h, a la sala d’actes del Centre 
Cultural
Ho organitza: Racons per gaudir Palau 
Ausit

AMICS DE LA GENT GRAN:
SESSIÓ INFORMATIVA
De 16. 30 a 17.30 h, al Casal d’Avis
Ho organitza: Casal d’Avis Municipal

Dimarts 13
#SUPERCARNAVAL:
BALL DE CARNAVAL
A les 17 h, al Casal d’Avis
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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CLUB DE LECTURA. LLEGIR
EL TEATRE: “BLASTED”,
DE SARAH kANE
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
En una habitació d’hotel, una noia de 21 
anys es retroba amb el seu antic amant, 
greument malalt. La jove suportarà els 
abusos d’aquest home que li duplica 
l’edat, fins que el pes de la violència acabi 
rebentant la intimitat de la cambra. A 
càrrec de Mònica López, d’Amics del 
Teatre. Cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 14
LLEGIM I CREEM:
“LLANA A DOJO”
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
L’Annabel troba una capsa màgica plena 
de llana sense fi, i amb els seus colors 
transformarà el seu poble gris i trist, i 
s’enfrontarà al malvat arxiduc... Un conte 
sobre l’amistat i el poder de la transformació.
A càrrec de Noèlia López. Per a infants 
majors de 4 anys. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

#SUPERCARNAVAL:
DESPENJADA DEL CABRABOC
A les 18.30 h, a la rbla. de Sant Jordi, 6
Despenjada del Cabraboc del balcó de 
Ripollet Ràdio i tabalada a càrrec dels 
Diables de Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

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

Dijous 15
BIBLIOSOUND: LOS ANIMALITOS
DEL BOSQUE
A les 20 h, a la Biblioteca Municipal
Cicle de concerts a la Biblioteca a càrrec 
de grups locals. 30 minuts de música per 
tancar la Biblioteca, un projecte que ofereix 
un espai alternatiu als grups locals. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 16
40è ANIVERSARI ESCOLA ENRIC
TATCHÉ: CONFERÈNCIA “CREEM
UN BON VINCLE AMB ELS NENS?”
A les 16.45 h, a l’aula de 5è de l’edifici 
central de l’escola
A càrrec de Tomás Navarro, psicòleg i 
autor del llibre “Fortaleza emocional”.
Ho organitza: AMPA Enric Tatché

MÚSICA: DANIEL LIGORIO
EN CONCERT
A les 21 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Daniel Ligorio retrà homenatge als grans 
compositors en un concert per a piano en 
què ell mateix farà unes introduccions 
explicatives. Interpreterà Debussy, Liszt, 
Bernstein i Mússorgski. Preu: 16 €. Més 
informació a espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

Dissabte 17
SENDERISME: GR-177. ETAPA 6 
De L’Estany a Moià (23,49 km)
Té un desnivell acumulat de pujada de 
504 metres i un desnivell de baixada de 
748 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

STORYTIME: “FARMYARD”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Contes i aventures per als més petits. Una 
manera divertida d’aprendre l’anglès! 
A càrrec de MT Idiomes - Kids&Us - 
Ripollet. Per a infants de 3 a 8 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: “EL LLIBERTÍ”
CIA. AMICS DEL TEATRE
A les 21.30 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Escrita per Eric-Emmanuel Schmitt, 
un dels actors francesos contemporanis 
més llegits i més representats del món, 
“El Llibertí” ha estat definida com una 
veritable joia, una comèdia intel·ligent, 
lleugera i profunda, sensual i melancòlica, 
divertidíssima. Venda d’entrades anticipades 
a amicsdelteatre.cat
Ho organitza: Amics del Teatre

Diumenge 18
CELEBRACIÓ DE SANTA ÁGUEDA 
A les 14 h, a la seu del Centro Aragonés
Dinar de germanor. 8 € per persona. 
Elecció de l’alcaldessa del Centro Aragonés.
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

Dimarts 20
NITS DE MÚSICA: AMB MOTIU
DE LA RETRANSMISSIÓ
EN DIRECTE DE L’ÒPERA
“ROMEO ET JULIETTE”,
DE CHARLES GOUNOD
A les 19.30 h, al Centre Cultural
A càrrec d’Àngel Esteve, Joan-Ramon 
Gordo i Rafael López. 
Ho organitza: Nits de música de 
l’AETMV
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Dimecres 21
HORA DEL CONTE:
“CONTES D’AMICS”
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
D’amics n’hi ha de moltes menes i sempre 
hi ha algú que és el millor amic. També hi 
ha amics que no haguéssiu dit mai que ho 
serien. Creieu de debò que un llop i una 
ovelleta poden ser amics, per exemple?. Si 
no ho veus no ho creus, oi?. 
A càrrec d’Ingrid Domingo. Per a infants a 
partir de 3 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 22
TALLER D’INHALADORS
De 10 a 12 h, al Centre Cultural
Taller de dues hores dirigit als pacients 
diagnosticats de MPOC i asma. L’objectiu 
del taller és garantir un ús adequat 
dels inhaladors i una bona adherència 
terapèutica, per tal de reduir episodis en 
malalts afectats de MPOC (Malaltia 
Pulmonar Obstructiva Crònica) i asma 
i així millorar la seva qualitat de vida i 
disminuir les visites als centres de salut. 
Per a més informació i inscripcions, 
consultar al CAP Ripollet, Pinetons i 
Farigola. 
Ho organitza: Centres d’Atenció Primària 
de Ripollet

CLUB DE CÒMIC JUVENIL:
“FAIRY TAIL”, DE HIRO MASHIMA
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
El gremi de mags Fairy Tail és el més 
temut de tot el regne. Allà conviuen els 
mags més durs, els més atrevits i els més 
destructius. La Lucy vol ingressar a Fairy 
Tail per a poder desenvolupar els seus 
poders màgics i complir els encàrrecs del 
gremi. 
A càrrec d’Elisabet Vázquez. Per a infants 
de 8 a 12 anys. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 23
CLUB DE LECTURA: 
“BILBAO-NEW YORk-BILBAO”,
DE kIRMEN URIBE
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
A càrrec d’Alícia Gil. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: “DIVAS & 
CROONERS: LES VEUS DEL JAZZ”
De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural
A càrrec de Jordi Allepuz. Activitat 
gratuïta.
Ho organitza: Nits de música de 
l’AETMV

Dissabte 24
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

TROBADA LOCAL D’ATLETISME
PISTA ESCOLAR
A partir de les 9 h, a la pista d’atletisme 
del Poliesportiu Municipal
Amb la col·laboració del Ripollet Unió 
Atlètica. Inscripcions gratuïtes mitjançant 
els coordinadors de les escoles i instituts. 
Més info a pame-ripollet.org
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TROBADA AMB L’ART
A les 10 h, a la porta de la Fundació 
Mapfre (c. de la Diputació, 250, 
Barcelona)
S’anirà a la Fundació Mapfre a veure 
l’exposició del fotògraf Brassai (el tema 
principal de la seva obra va ser París). 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“VIATJANT AMB EL SOL” 
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Viatge per diferents països com Brasil, 
Colòmbia, Jamaica o Guinea on aprendrem 
diferents cançons i ritmes. Jugarem amb 
instruments, amb les nostres veus i els 
nostres cossos. A càrrec de Sol Homar. 
Per a infants de 6 mesos a 3 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTIVAL FLAMENC, AMB MOTIU
DEL DIA D’ANDALUSIA
A les 19.30 h, al Teatre Auditori del 
Mercat Vell
Preu: 5 €.
Ho organitza: Peña Cultural Andaluza
La Macarena

Diumenge 25

JUGA AMB LA HISTÒRIA: 
“EL GRAN DINAR”
A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata
S’ha de celebrar un gran dinar! Vols ajudar 
a la mestressa a preparar el dinar i parar 
taula? Vine a descobrir l’etiqueta i els 
menjars propis del segle XIX. Preu: 1,5 € 
els nens menors de 5 anys i 4 € a partir de 
5 anys. Es recomana inscripció prèvia.
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

Dilluns 26
TALLER: “COMUNICACIÓ
A TRAVÉS DE FACEBOOk”
A les 19 h, al Centre Cultural
Taller dirigit a les entitats culturals. Cal 
inscripció prèvia. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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Dimarts 27
ÓPERA EN DIRECTE: “ROMEO ET
JULIETTE”, DE CHARLES GOUNOD
A les 20 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Ópera en directe des del Gran Teatre del 
Liceu. Preu: socis, 6 € i públic general, 10 
€. Compra d’entrades: el dia de la sessió, 
una hora abans de l’inici.
Ho organitza: AETMV

Dimecres 28
LABORATORIS DE LECTURA:
“AVUI ÉS UN BON DIA PER 
CANVIAR EL MÓN”
A les 17.30 h, a la Bibliioteca Municipal
Atenció! Tots aquells i aquelles que creguin 
que viure en un món millor és possible 
queden convocats a la plaça central. Des 
d’allà s’analitzaran realitats diverses, es 
donaran a conèixer accions interessants i 
decidirem com podem actuar per embellir el 
nostre entorn.
A càrrec del personal de la Biblioteca. Per a 
infants de 6 a 9 anys. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

 EL CLUB DEL LLIBRE AMB 
kIRMEN URIBE: TROBADA DE 
CLUBS DE LECTURA DEL VALLÈS
A les 19 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Es tracta del primer acte de l’Any del 
Llibre. L’escriptor Kirmen Uribe, un dels 
principals escriptors en eusquera, premi 
Nacional de Literatura i premi Nacional 
de la Crítica, autor, entre d’altres, de La 
hora de despertarnos juntos, Lo que 
mueve el mundo i Bilbao·New York·
Bilbao visitarà Ripollet per a trobar-se 
amb els participants del club de lectura 
de la comarca. Conduirà la trobada el 
seu traductor al català, en Pau Joan 
Hernández. La trobada s’organitza gràcies 
al programa “El club del llibre” de la 
Gerència de Serveis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Altres activitats
ACTIVITATS AL kFTÓ
Dijous del mes de febrer. Taller de dibuix 
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Dilluns 5, 19 i 26. Speak and snack 
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Dimecres del mes de febrer. Taller de 
llengua de signes 
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Dimarts 9. Taller de lettering
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Dimarts 20 i 27. Taller de cuina jove 
De 18 a 20 h a la cuina del Centre 
Cultural
Divendres 9. Cinefòrum 
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Divendres 23. Taller de hip hop 
De 18 a 20 h al Casal de Joves
Dimarts 14. Concurs de Sant Valentí
Al Casal de Joves
-Inscripcions als tallers i bústia de 
propostes:
kftoripollet@gmail.com

CONCURS DE DISSENY DEL LOGO
DEL CFA JAUME TUSET
Fins al 23 de febrer
Amb motiu de la celebració del 40è 
aniversari de l’escola de persones adultes 
de Ripollet, el CFA Jaume Tuset i 
l’Associació Cultural i d’EA, han presentat 
les bases del Concurs de Disseny del logo 
del centre mitjançant tècniques de dibuix, 
pintura, ceràmica o disseny gràfic.
Obert a totes les persones adultes.
Lliurament d’obres al CFA Jaume Tuset 
(rambla dels Pinetons). 
Premis: 1r i 2n premi, dotats amb un 
obsequi relacionat amb la formació i l’art i 
200 € i 100 € en metàl·lic, respectivament.
Més informació al telèfon 936 914 700 

TALLERS DE L’ASSOCIACIÓ DE
FIBROMIÀLGIA A RIPOLLET
D’octubre a juny, al Centre Cultural
- Chi kung, dimecres de 10 a 11 h
- Ball “al nostre ritme”: dimarts de 17 a 
18 h
-Aquagym, dilluns de 12 a 13 h i dijous 
de 12.30 h a 13.30 h.
Per a més informació i inscripció, cal 
dirigir-se al Centre Cultural el 1r i 3r 
dimecres de cada mes, de 17.30 a 19 h. 
Contacte telefònic: 620382450, email:
ripolletfibro@hotmail.com
 

TALLERS DE MEMÒRIA
Inscripcions a partir del 15 de febrer 
Per inscriure’s s’han d’adreçar al 
departament de Serveis Socials de 8.30 
h a 14.30 h (c. de la Salut, 1). Per a més 
informació: 935 046 007

CURSOS I TALLERS
Al Centre Cultural
Tallers puntuals: 
- Ioga en família. 3 de febrer. Sessió única, 
d’11 a 12.30 h
- Cuina en família. 17 de febrer. Dues 
sessions: de 10 a 11.30 h i de 12 a 13.30 h

2N RALLY FOTOGRÀFIC RIPOLLET
FESTA DE SANT ANTONI ABAT
Fins al 4 de febrer 
Tema: actes populars de sant Antoni Abat
Categories: adults i infantil (fins als 14 anys)
Inscripció a acciofotograficaripollet.com
Lliurament d’arxius: màxim 4 fotografies 
en format .jpg a través de l’adreça http://
accio-ripollet.fotogenius.es
Veredicte: 6 de febrer, a les 20 h al Centre 
Cultural
Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

Tota la 
informació 
actualitzada a
ripollet.cat
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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 7 al 23 de febrer
A la Sala d’Art 
“La mirada de l’altre”
Inauguració: dijous 8 de febrer, a les 
18.30 h
Una producció del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu. Onze parelles formades 
per artistes reconeguts i aficionats 
que elaboren onze obres conjuntes. 
“La mirada de l’altre” és un projecte 
multidisciplinar-pintura, escultura, 
grafiti o collage- en què col·laboren 
tècnics del Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu de Cerdanyola del Vallès, Mont-
cada i Reixac i Ripollet conjuntament 
amb diferents entitats cerdanyolen-
ques i altres artistes.

Del 5 al 28 de febrer
A la Sala 1 d’Exposicions
“Carnaval. Fotografies de 
comparses”
Inauguració: dijous 8 de febrer, a les 
19 h
Les dues entitats de fotografia del 
municipi, AFOCER i Acció Fotogràfica 
Ripollet, fan una selecció d’una cin-
quantena d’imatges que mostren els 
millors moments de les comparses 
de Carnaval d’anys anteriors. Aquesta 
exposició conjunta forma part del 
programa d’activitats del Carnaval 
2018. 

Del 5 al 14 de febrer
Al Vestíbul
“Decoració de Carnaval”

Fins al 4 de febrer 
A la Sala d’Art 
“1r Memorial Ramón Lorenzo”
Fotografies d’Acció Fotogràfica Ri-
pollet. Aquesta mostra consta d’una 
cinquantena de fotografies amb 
la natura com a temàtica comuna. 
D’aquestes obres, vint són obra de 
l’ex – soci Ramon Lorenzo i la resta, 
els treballs participants en el 
1r Memorial Ramon Lorenzo. 

Fins al 4 de febrer 
A la Sala 1 d’exposicions 
“Els Niños de la guerra expliquen 
la seva vida, expliquen la teva 
història”
Una producció de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya.
Entre el mes de març de l’any 1937 
i el novembre de 1938, en el marc 
d’un acord amb la Unió Soviètica, el 
Govern de la República va enviar a la 
URSS gairebé 3000 nens i nenes per 
a protegir-los de la Guerra Civil. “Els 
niños de la guerra expliquen la seva 
vida, expliquen la teva història” narra 
un dels més bonics capítols de la soli-
daritat entre els pobles: l’acolliment 
dels nens refugiats de la Guerra.

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRImoNI (CIP)
“Andreu Solà. La mirada d’un 
ripolletenc a la Catalunya 
modernista” 
Des del 15 de gener
Amb aquesta mostra es posa a 
l’abast de tothom les obres d’aquest 
artista local, que fins ara estaven a 
la sala de reserva del CIP. Solà va ser 
pintor, il·lustrador, fotògraf, articulista 
i testimoni valuosíssim de la seva 

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes de febrer, poden enviar 
la informació abans del 20
de febrer al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

època. Com a gran novetat, l’exposi-
ció comptarà amb materials inèdits 
que ens ha donat la família.
Horari d’apertura al públic: Dimarts i 
dimecres de 9:30 a 13 h i de 4 a 8 h; 
Dijous de 4 a 8 h i l’últim diumenge 
de mes d’11 a 14 h.

“II gimcana fotogràfica. Ripollet, 
un passeig en el temps”
Des del 28 de gener
Aquesta nova exposició d’Acció Fo-
togràfica Ripollet, amb una vintena 
de quadres, ens apropa al Ripollet del 
passat i del present amb un nexe en 
comú: la fotografia. Horari d’apertura 
al públic: Dimarts i dimecres de 9:30 
a 13 h i de 4 a 8 h; Dijous de 4 a 8 h i 
l’últim diumenge de mes d’11 a 14 h.

BIBLIoTECA PÚBLICA
Del 5 al 28 de febrer
Concurs Santiago Piñol
A càrrec d’AFOCER.
Aquest concurs fotogràfic es va 
instituir l’any 2002 com homenatge 
a Santiago Piñol, soci d’AFOCER des 
l’any 1973 i resident al barri del Pont 
Vell. Santiago, persona molt popular 
tant a Cerdanyola com a Ripollet, ha 
immortalitzat des d’antany els diver-
sos esdeveniments que han succeït 
en aquestes dues poblacions, especi-
alment les festes que es celebren en 
el barri on residia.
En el seu honor, AFOCER juntament 
amb l’Associació de Veïns del Barri 
del Pont Vell, organitza cada any el 
Concurs Fotogràfic Santiago Piñol, les 
obres mes representatives del qual, 
s’exposen posteriorment en les dues 
poblacions.
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montse
Castellví
Fundadora del CFA Jaume Tuset

Nascuda a Gavà, Montse Castellví era 
una jove que tot just havia acabat la 
carrera de Magisteri quan va arribar a 
Ripollet. i va convertir-se en una de les 
fundadores del CFA Jaume Tuset fa 40 
anys. Parlar d’ella és parlar de l’esco-
la d’adults. No poden entendre’s una 
sense l’altra, ni sense la lluita pels drets 
educatius a Ripollet.  

Què et va portar a Ripollet?
Tenia ganes de participar en movi·
ments de transformació social i sabia 
que hi havia moltes reivindicacions per 
aquesta zona. Vaig venir a Ripollet per 
poder transformar les coses. Vaig entrar 
a treballar en una escola privada, que 
llavors estaven en molt males condicions. 
A poc a poc vam anar construint escoles 
públiques. 

També vas entrar a l’única AV que hi 
havia, al carrer Casanovas...
Sí. Funcionàvem en grups de treball i em 
vaig ficar en el d’educació. 

Com neix la idea de l’escola d’adults?
Si algú volia treure’s el graduat escolar a 
Ripollet, havia d’anar per privat i pagar. 
Va venir un grup de persones de Ripollet 
que estaven anant a l’escola d’adults de 
Cerdanyola i ens van preguntar per què 
no podia haver·n’hi una aquí. 

Necessitàveu canviar aquesta situació...
Vam fer molta feina al poble reivindicant 
que les persones adultes havien de tenir 
centres educatius gratuïts i públics per 
treure’s el graduat escolar i poder apren·

dre a llegir i escriure. Difoníem que tots 
els treballadors tenien dret a l’educació 
bàsica, que no podia haver·hi gent anal·
fabeta, les escoles als barris.

Què vau crear?
La idea era que l’escola fos un espai de·
mocràtic, creat entre tots. L’educació de 
persones adultes havia de servir per tenir 
una formació reglada que permetés se·
guir estudiant, entrar en el món laboral, 
treballar el desenvolupament personal 
o participar en la transformació de la 
societat. També lluitàvem per l’empode·
rament de les persones. Moltes dones es 
van adonar que podien treballar, a més 
de formar·se. Per exemple, alumnes d’un 
taller de treballadores familiars, van aca·
bar creant una cooperativa de treballado·
res familiars a Ripollet. 

Les classes van començar a l’AV?
A les associacions de veïns fèiem alfabe·
tització. Els que volien treure’s el graduat 
escolar, que era un grup més nombrós, 
anaven a l’actual Escola Anselm Clavé, 
quan acabaven les classes de primària. 

Com us organitzàveu?
Tot es decidia de forma conjunta, entre 
mestres, col·laboradors i alumnes. Anà·
vem decidint sobre el funcionament de 
l’escola i ho consensuàvem tot. Érem tots 
voluntaris, els dos professors i els col·
laboradors que feien tallers: català, cerà·
mica... Moltes vegades eren els mateixos 
alumnes o entitats qui proposava impar·
tir tallers de coses que ells sabien fer.

Jaume Tuset va ser un dels mestres...
El nom de l’escola li ret homenatge. Tots 
els que vam iniciar·la vam compartir 
amb ell el model d’escola alliberadora, 
participativa, solidària i transformadora.

Vau trobar suport social?
Sí, tothom fer costat al projecte. Aquest 
moviment s’estava fent, també, a Barce·
lona i als pobles propers. Era una lluita 
col·lectiva. Les centrals sindicals també 
reivindicaven el dret del treballador a la 
formació bàsica.

El moviment associatiu anava creixent 
a Ripollet...
Hi havia gent, perquè hi havia llui·
tes socials. La gent responia de forma 
col·lectiva. Ara cadascú va a la seva, per 
desgràcia. Abans hi havia molta solidari·
tat. Ara, tot i que hi ha alguns temes que 
preocupen a molta gent, costen més les 
lluites col·lectives.“

qUI éS...

nnnnnn
“Hi havia gent, 
perquè hi havien 
lluites socials”
nnnnnn
Què va canviar amb l’entrada del De-
partament d’Ensenyament?
Abans fèiem els materials nosaltres, 
decidíem alumnes i professors quin 
tipus d’educació era més oportuna per 
transformar la societat, debatíem els 
continguts, fèiem jornades... Era tot molt 
assembleari i participatiu. Quan va entrar 
el Departament va voler homogeneïtzar 
totes les escoles i ens havia d’aprovar tots 
els cursos.

L’Associació Cultural Jaume Tuset, 
doncs, dóna sortida a totes les activi-
tats que no entren dins el currículum 
escolar?
Sí. Les tertúlies literàries que jo feia a les 
meves hores, les faig com a voluntària a 
l’associació, per exemple.

També col·labores amb altres entitats?
Participo en la Plataforma per a persones 
refugiades, perquè el tema de les per·
sones nouvingudes el tinc sempre molt 
present. També m’interessen els temes 
de solidaritat: he estat dos estius a Nica·
ragua com a brigadista.
Podríem dir que sempre col·laboro amb 
campanyes que considero que són a 
favor de la igualtat.

Sandra Rivera
Intus


