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l’Agenda
Tota l’activitat cultural

de la ciutat

A la pàgina 21

Front comú de la Vila
Groga per defensar
l’educació pública
i de qualitat/
Pàg. 3 - 11

Sumari
Oberta la votació popular dels 
Pressupostos Participatius /
Pàg. 13

La celebració del Sant Jordi posa
el punt àlgid a l’Any del Llibre /
Pàg. 16-17

L’adequació de la llera del riu
comença pel tram pròxim a Barberà /
Pàg. 19

Parlem amb Montserrat Martínez, 
llevadora i cap de l’ASSIR /
Pàg. 20
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La comunitat educativa viu amb pre-
ocupació el futur de la secundària a la 
població. La millora en primària, amb 
l’obertura de dues escoles, no va tenir 
continuïtat, per l’arribada de la crisi, les 
retallades i la situació política catalana. 
Amb motiu de la frustració de la cons-
trucció del quart institut, al qual l’Ajun-
tament va cedir uns terrenys de 8.000 
m² l’any 2010, les escoles El Martinet i 
Els Pinetons van postular-se per ser ins-
titut-escola. La iniciativa compta també 
amb el suport municipal.
A les portes de la preinscripció i la sen-
sibilitat per la qualitat de l’ensenyament 
públic a flor de pell, la situació s’ha vist 
complicada per la decisió de la Generali-
tat de tancar una línia de P3 de l’escola 
Els Pinetons –en lloc de baixar ràtios, 
com li va demanar l’Ajuntament– i instal-
lar un mòdul a l’institut Can Mas, per 
poder redistribuir el possible increment 
d’alumnat, cosa que s’ha trobat amb 
l’oposició, principalment, de famílies de 
l’escola El Martinet i l’institut Can Mas, 
que han recollit més de 2.000 firmes en 
un Change.org. Alerten del risc de mas-
sificació i dubten sobre la seguretat. Per 
la seva part, l’AMPA del Can Mas ha tret 
ferro a la polèmica i ha demanat infor-
mació “real”. 

Ajuntament i comunitat 
educativa units per l’escola 
pública i de qualitat

Vila groga
L’inconformisme de l’Ajuntament i la 
comunitat educativa davant el deterio-
rament de les condicions de l’ensenya-
ment públic, contra el qual la Plataforma 
d’AMPA venia manifestant-se amb els 
dimecres grocs des de 2010, va culmi-
nar el març de 2017, amb l’aprovació pel 
Ple de l’Ajuntament de declarar Ripollet 
Vila Groga. Aquesta declaració, promo-
guda per les AMPA, amb el vistiplau del 
Consell Escolar, va significar proclamar 
Ripollet ciutat compromesa amb l’escola 
pública i de qualitat. En aquesta línia, el 
consistori, de la mà de la Comissió Vila 
Groga, ha refermat el seu compromís a 
treballar en la defensa d’un model públic 
d’educació, de qualitat, en català, inclu-
siva, democràtica, laica, participativa, di-
versa i per a tothom.

Les escoles bressol demanen 
ser municipalitzades
Una altra preocupació és a la gestió de 
les escoles bressol. Les treballadores van 
comparèixer al Ple de març per denun-
ciar la desídia de l’empresa adjudicatària 
i demanar que l’Ajuntament municipa-
litzi aquest servei. El personal es queixa 
que des de la seva creació, fa 10 anys, s’ha 
produït una progressiva precarització de 
les condicions de treball. L’equip de go-
vern i la majoria de la resta de forces van 
expressar la seva predisposició a estudi-
ar les reivindicacions i prendre mesures 
correctores.

La força de la unitat
La relació entre l’Ajuntament i el Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat 
és constant. Les darreres setmanes s’han 
intensificat els contactes i en una trobada 
celebrada el passat 8 de març amb el di-
rector general de Centres Públics, Antoni 
Massegú, l’alcalde José M. Osuna i el regi-
dor d’Educació, Oriol Mor, van demanar 
solucions contra la massificació, una bai-
xada de les ràtios -en lloc del tancament 
temporal d’una línia de P3- i que s’imple-
mentin els institut-escola. Malgrat la ne-
gativa de la Generalitat per a aquest nou 
curs i arran les darreres mobilitzacions i 
converses posteriors, l’alcalde va anunciar 
al Ple de març que “alguna cosa s’estava 
movent a Ensenyament” que “comencen 
a ser conscients que no havien fet una 
bona planificació i que tenim unanimitat 
política i a la comunitat educativa”, pel 
que va animar a la població a mantenir la 
unitat i persistir en les mobilitzacions, per 
l’oportunitat del moment, per obtenir un 
compromís de la Generalitat per la secun-
dària en les pròximes setmanes.

AMB
tOtA
LA
LLetRA
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PORTES OBERTES

EBP La Rodeta del Molí
Dimecres 18 d’abril, a les 18 h

EBP La Verema
Dijous 19 d’abril, a les 18 h

Xerrada informativa
Dijous 26 d’abril, a les 18 h

Centre Cultural

www.ebpripollet.cat
Segueix-nos a
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escola Anselm Clavé

C. escoles, 1
tel. 936 920 864
A/e: a8023566@xtec.cat
www.escolaclave.cat

Jo també vaig estudiar al Clavé!
El Clavé a Ripollet s’hi troba bé! I és per això que ens agra-
da participar i formar-ne part.
Aquest curs hem estrenat una façana, que des de qual-
sevol racó del poble podeu veure, però nosaltres també 
volem veure Ripollet. I és per això que no volem perdre cap 
oportunitat.
L’aniversari de la Coral ens ha animat a tornar a celebrar 
Santa Cecília fent un concert a la plaça d’en Clos, el nostre 
regal de Nadal han estat unes nadales al Mercat i el Car-
naval ens ha portat novament la rua que tants i tants anys 
havíem celebrat.
Prepareu-vos, que arriba Sant Jordi i els il·lustradors i 
il·lustradores ens animaran la diada i seguirem pensant i 
pensant quin altre dia ens podem trobar. Ens encanta ser 
al carrer, saludar-nos amb els veïns i les veïnes i sentir allò 
de... ‘Jo també vaig estudiar al Clavé!’.

escola enric tatché

C. Pau Casals, 101
tel. 935 808 523
A/e: a8033948@xtec.cat
escolaenrictatche.wixsite.com/tatche

Utilitzem l’anglès per aprendre
A l’escola fem una àrea en llengua anglesa. Ens agrada 
molt usar totes les llengües que coneixem per comuni-
car-nos i per aprendre coses noves.
Els nens i nenes de primer ja fem SCIENCE, en comptes de 
medi... i és molt divertit! Ja no parlem de granotes, ara en 
diem FROGS i ens encanta veure com les plantes creixen 
gràcies al SUN and WATER!
A partir de tercer fem robòtica en anglès. Al mateix temps 
que treballem la informàtica, fem servir vocabulari tècnic 
en anglès.
També a sisè aprofitem tot el que sabem d’anglès i estem 
fent un projecte de dibuix lineal. Es diu “LINE DRAWING” i 
estem aprenent un munt de conceptes matemàtics, amb 
l’ajuda de les tauletes i de la pissarra digital.
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escola Francesc escursell

Ctra de l’estació, 9
tel. 936 917 701
A/e: a8038156@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceipescursell-ripollet

el món de la ciència, projecte del curs
Per introduir el tema i amb la col·laboració de l’AMPA, el 2 
de febrer ens va visitar en Dani Jiménez i el seu equip de 
CreaCiència. De ben segur que els coneixeu, ja que treba-
llen al programa Dinàmiks (TV3). Ens van oferir els se-
güents espectacles: “Què cal fer per ser un científic?”, per 
EI i CI i “Des d’Arquímedes fins a Einstein”, per CM i CS.
Durant la setmana del 5 al 9 de febrer, tots els alumnes 
van treballar el tema de la Ciència, realitzant experiments 
internivells dins del seu cicle. El 9 de febrer vam fer una 
desfilada amb disfresses de científics, robots, idees, neu-
rones... que es van confeccionar amb la col·laboració de les 
famílies. I per tancar la festa es van fer desfilades i exhibi-
ció de coreografies que van preparar tots els nens i nenes 
amb els seus mestres. I per últim ens va acompanyar el 
grup Sagresamba percussió, animant i omplint de ritme la 
festa de la nostra escola.
Des d’aquí volem agrair a tots i totes els que han participat 
per tal de fer possible que els nostres alumnes gaudeixin 
d’un espai d’aprenentatge experimental i lúdic alhora.

escola Gassó i Vidal

C. Rocabruna, 1
tel. 936 920 725
A/e: a8023426@xtec.cat
blocs.xtec.cat/gassividal

Aprenem junts!
Som una escola acollidora d’una sola línia. Una de les 
moltes activitats que realitzem són els tallers intercicles, 
formats per grups heterogenis, on es barregen nens i 
nenes d’infantil i primària, i on cadascun d’ells tindrà la 
possibilitat de compartir experiències i coneixements.
Aquest tipus d’organització ens serveix per a treballar 
l’empatia, l’assertivitat, l’aprendre a aprendre i afavoreix 
els vincles per donar importància a la cohesió de grup. Els 
infants cooperen i es relacionen entre ells, i gaudeixen en 
diferents espais, en un ambient acollidor i lúdic.
Les activitats que es realitzen són globalitzadores, es 
treballen aspectes motrius, de llenguatge, manipulatius, 
artístics... que alhora afavoreixen altres capacitats com 
ajudar, acceptar les diferencies dels altres, saber esperar, 
compartir, conversar, raonar...
A través del joc es potencia la creativitat, el descobriment, 
l’experimentació... Cadascun segueix el seu propi ritme 
acompanyat de l’adult, que dóna suport i el guia en tot 
aquest procés quan ells ho requereixen.
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escola J.M. Ginesta

C. Puigmal, 59
tel. 936 922 791
A/e: a8023554@xtec.cat
www.josepmariaginesta.es

La nostra escola
Volem que el centre del procés d’ensenyament i aprenen-
tatge, en lloc de ser el currículum, sigui el projecte vital 
de l’alumne i el desenvolupament de la seva capacitat de 
reflexió i de crítica.
La nostra metodologia és respectuosa amb els ritmes i els 
processos interns de cadascú, amb eines per desenvolu-
par les competències per a la vida, en un món globalitzat 
i complex, que els han de permetre ser competents per 
adaptar-se i interactuar en un món canviant a escala social 
i tecnològic.
Volem que els nostres alumnes cada dia surtin de l’escola 
amb més interrogants que respostes, que mantinguin la 
curiositat, la motivació per aprendre, la creativitat i la vo-
luntat de superació i de creixement al llarg de tota la vida.
Als espais d’aprenentatge a infantil, el joc és el protago-
nista per afavorir l’aprenentatge i el coneixement. Aquests 
donen resposta a les necessitats d’expressió, creació, re-
cerca, descoberta, investigació dels infants... protagonistes 
i constructors del seu propi aprenentatge.

escola tiana

C. Verge de Montserrat, 25
tel. 936 924 094
A/e: a8023542@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceiptiana

Som una escola compromesa amb l’educació pública, 
situada al barri de Can tiana

Els nostres projectes:
 —Activitats amb les famílies en horari lectiu.
 —Biblioteca digital: fomentem l’expressió escrita de 

l’alumnat amb noves tecnologies.
 —Ràdio: Impulsem l’expressió oral i escrita.
 —Google apps: plataforma de treball interactiva cicle sup.
 —Psicomotricitat: amb els alumnes d’educació Infantil i 

primer. Potencia la seva capacitat de comunicació i de 
creació en el seu itinerari maduratiu, duent-los del plaer 
de l’acció al plaer de pensar, aprenent jugant.

Pla lector:
 —a tota l’escola impulsem el gust per la lectura i la lectura 

expressiva, dedicant-li un temps específic.
 —a Cicle Inicial s’estimula la lectura amb la família.

Jocs de pati: projecte obert i democràtic, on l’alumnat és el 
protagonista, participant-hi activament.
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escola el Martinet

C. Sant Jaume, 30
tel. 935 947 522
A/e: a8059883@xtec.cat

Centre de referència de les escoles alternatives
Porta a la màxima expressió el respecte del temps d’apre-
nentatge de cada persona, amb barreja d’edats en alguns 
ambients i projectes.
En lloc d’exàmens, aposta per l’avaluació contínua. La 
idea és que l’alumne descobreixi per si mateix i amb ajuda 
d’altres companys la lectura, escriptura, càlcul, geometria, 
l’expressió oral... de manera que els/les mestres interve-
nen principalment quan l’infant els hi demana.
També és molt activa la implicació de les famílies, així com 
la difusió del seu model a través de l’Associació d’Amics 
d’El Martinet, que promou jornades i edicions de gran 
renom.
Recentment, l’escola El Martinet s’ha postulat per ser 
institut-escola i així poder donar continuïtat al seu projecte 
pedagògic i contribuir a millorar la situació de l’educació 
secundària de Ripollet.

escola els Pinetons

Av. Catalunya, 16
tel. 935 946 722
A/e: a8066051@xtec.cat
escolapublicaelspinetons.cat

transversal i inclusiva
L’equip de mestres de l’escola pública Els Pinetons entenem 
que caminar, recórrer, circular, transitar... té a veure amb créi-
xer, construir-nos, aprendre junts... amb actituds de millora 
i superació, tenir cura, respectar, acollir, escoltar... estimar! 
Estimar i respectar la infància i els seus recorreguts de vida 
i aprenentatges que es despleguen a l’escola esdevé una 
oportunitat extraordinària i única pels mateixos infants, les 
seves les famílies i l’equip de mestres.
Com a exemple de l’acció docent, destaquem ESPAIS, on els 
infants de tres a vuit anys (organitzats en dos cicles d’edats 
barrejades) tenen un temps diari i quotidià per establir 
relacions i interaccions d’aprenentatge amb plantejaments i 
ofertes transversals i inclusives. El joc és font i inspiració dels 
aprenentatges i activitat natural que apropa al coneixement, 
a través de diferents materials i situacions per construir els 
aprenentatges, tenint l’oportunitat d’investigar, construir, 
modificar, parlar, crear... d’aprendre. En totes les propostes, 
l’infant conviu amb un adult-educador que l’acompanya, ori-
enta, estimula, atén i comparteix aquest recorregut educatiu.
Els Pinetons també s’ha proposat ser institut escola.
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Institut Can Mas

C. Pau Casals, 102-104
tel. 935 924 880
A/e: a8054186@xtec.cat
www.inscanmas.cat

Aquest institut de secundària ofereix ESO i batxillerat.
Compromès amb la sostenibilitat del planeta, es declara 
escola verda.
En funcionament des del curs 1998-99, ha anat creixent 
a poc a poc, tant en alumnat, com en professorat, instal-
lacions i experiència.
Dóna gran importància a la comunicació amb la família, 
amb tutories de seguiment i gestió acadèmica amb Acàcia.
Els seus projectes més destacats són:
 —Música, treball conjunt de 2n d’ESO amb 6è de primària.
 —Servei comunitari, treball amb les diferents entitats del 

poble (3r d’ESO).
 —Adaptació d’un musical, treball cooperatiu i col·laboratiu 

amb representació teatral.
 —Tutoria entre iguals, millora de la convivència (1r i 3r - 

2n i 4t).

Institut Lluís Companys

C. estació, 7
tel. 935 803 142
A/e: a8037206@xtec.cat
www.xtec.cat/ieslluiscompanys

És un centre referent dins el Pla Català de l’Esport, sent 
Centre de tecnificació esportiva des de fa més de deu anys. 
Apostem per la pràctica esportiva per millorar la cohesió 
social i el rendiment educatiu.
Altres projectes interns van en la línia de treballar amb 
l’entorn més proper del centre, amb l’organització de cam-
panyes solidàries.
També impulsem col·laboracions amb l’Ajuntament i en-
titats, amb la participació activa de l’alumnat dels Cicles 
Formatius i amb la realització dels Tallers d’Aprenentatge 
Professional.
També hem creat el nou projecte de Biblioteca Escolar, 
obrint-la fora d’horari, fomentant la cultura des d’àmbits 
diversos i amb activitats variades i engrescadores amb fort 
suport a les xarxes socials.
Per acabar treballem en campanyes de sensibilització i 
educació ambiental al riu Ripoll i al parc dels Pinetons, amb 
la Casa de Natura i la Xarxa d’Escoles Sostenibles.
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Institut Palau Ausit

Ctra de Santiga, 56
tel. 936 923 204
a8035295@xtec.cat
www.iespalauausit.com

El nostre centre vetlla per la qualitat i millora contínua dels 
seus serveis educatius. La missió del nostre centre és:
 —Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes, en 
cooperació amb les famílies, l’adquisició de les competèn-
cies bàsiques i professionals establertes per les diferents 
etapes del sistema educatiu.
 —Cooperar amb les famílies en tot el procés de formació.
 —Fomentar la seva incorporació a la vida acadèmica i pro-

fessional en les millors condicions de competència.
 —Promoure l’educació ambiental, el respecte, la toleràn-

cia i solidaritat en tots els aspectes del treball.

Oferta del curs 2018-2019
 —ESO i BATXILLERAT
 —CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Gestió administrativa, manteniment electromecànic, 
Electromecànica d’automòbils, Instal·lacions elèctriques 
i automàtiques.

 —CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Administració i finances, Automatització i robòtica in-
dustrial, Mecanització industrial i Automoció.

CFA Jaume tuset

Rambla Pinetons, 1 i c. Sant Sebastià, 26
tel. 936 914 700, 935 805 410
A/e: cfajaumetuset@xtec.cat
agora.xtec.cat/cfajaumetuset

El Centre de Formació de Persones Adultes (CFA) Jaume 
Tuset és un centre educatiu públic i amb matrícula gratuïta 
que ofereix un ampli ventall d’activitats formatives a la po-
blació de Ripollet en coordinació amb l’Associació Cultural i 
d’EA Jaume Tuset.
El centre es va crear l’any 1978 i des d’aleshores pretén 
proporcionar a la població adulta una formació àmplia que 
permeti adaptar-se a les noves situacions que la societat 
demana, així com oferir uns coneixements bàsics per acce-
dir a altres nivells d’estudi o al món laboral.

Oferta actual
 —Ensenyaments inicials i formació bàsica: Català, Caste-

llà, Formació instrumental, Graduat GESO.
 —Transprofessionals: Anglès, Competència digital COM-

PETIC.
 —Preparació de proves d’accés: a cicles formatius de grau 

superior, a la universitat per a majors de 25 anys.

tallers: artístics, culturals i formatius (Associació J. Tuset).
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LA CASA 
GRAN

Tot i no constar a l’ordre del dia, al Ple 
de març, celebrat el passat dia 22, es 
va parlar molt de les demandes entorn 
l’educació pública a Ripollet. Quant 
a l’ordre del dia, un cop fet el despatx 
d’ofici, es va aprovar la modificació del 
sistema de provisió dels llocs de treball 
del departament de Serveis Jurídics, de 
recent creació, amb els vots a favor de 
totes les formacions polítiques amb re-
presentació al plenari, a excepció d’ERC 
i PP, que s’hi van abstenir. L’equip de 
govern també va portar a debat l’apro-
vació d’un expedient de modificació 
de crèdits, de 170.151,51€, que pretén 
dotar de finançament accions concretes, 
com ara actuacions en el parc Maria 
Lluïsa Galobart, la incorporació del 
municipi en l’associació Àmbit B30, 
la millora de la llera del riu Ripoll o el 
manteniment i renovació de progra-
mes informàtics. Aquesta modificació 
va quedar aprovada amb el suport de la 
regidora no adscrita Mònica Laborda i 
ERC i l’abstenció de PDECAT, PP, Cs 
i PSC.

Servei d’atenció domiciliària
L’últim punt de debat va ser l’aprovació 
de l’adjudicació del contracte de serveis 
d’atenció domiciliària als ciutadans 
de Ripollet a l’empresa Suara Serveis 
SCCL, cooperativa que s’encarrega 
actualment del servei. El contracte, un 
dels més importants econòmicament 
per l’Ajuntament, implica la revisió del 
preu/hora, l’ampliació de serveis i la 
introducció de graus de dependència. El 
punt va quedar aprovat per unanimitat. 
També es va aprovar per unanimitat la 
moció presentada per C’s per a la cele-
bració a Ripollet de l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural 2018.

nnnnnnn
Les demandes sobre educació 
centren l’atenció del Ple de març

Les escoles bressol demanen
la municipalització
En acabar els punts, l’alcalde va cedir 
la paraula a les treballadores de les dues 
escoles bressol municipals, que van 
denunciar “la gestió inadequada del 
servei des dels seus inicis” i van assegu-
rar que les seves condicions laborals no 
han fet més que empitjorar. Així, van 
instar a l’Ajuntament a obligar a l’em-
presa actual a què “deixi de vulnerar els 
nostres drets i que ens pagui el que ens 
deu”, a més de “fer un acord conjunt 
per apostar per la municipalització de 
les escoles i que sigui efectiu a partir del 
pròxim curs”. L’alcalde, José M. Osuna, 
va comprometre’s a exigir solucions 
al respecte i estudiar jurídicament els 
possibles incompliments de contracte. 
Osuna també va assegurar que estudia-
rien el canvi de gestió del servei cap a la 
municipalització, però veu molt difícil 
tenir-la enllestida pel curs 2018-2019. 

Contra la massificació
L’alcalde també va cedir la paraula al pú-
blic assistent, que mostrava cartells on 
es podia llegir “Abaixem les ràtios. No a 
la massificació de les aules” i “L’alumnat 
de Ripollet no som anxoves ni sardines. 
Prou massificació a secundària”. Com a 
representant, una mare d’un alumne de 
l’Institut Can Mas i també de l’Escola El 
Martinet, va titllar d”’insostenible” la si-
tuació que es viu a l’institut, pel que fa a 
la massificació de les aules. Totes les for-
macions polítiques del plenari, excepte 
el PP, que no es va pronunciar, i el PDe-
CAT, que no hi era present, van mostrar 
el seu suport a la comunitat educativa i el 
seu desacord amb la massificació. També 
van apostar pel treball conjunt per tal de 
resoldre la situació.

nnnnnnn
Auditoria sobre la gestió de
personal i la contractació pública 
El govern municipal ha encarregat a 
l’empresa Faura-Casas Auditors-Con-
sultors una auditoria sobre la gestió de 
personal i la contractació administrati-
va, tant a l’Ajuntament com als seus tres 
patronats, que haurà d’estar enllestida 
en dos mesos. A l’auditoria, que té un 
cost de 9.680 euros, es compararà l’any 
2015, quan Decidim va entrar al go-
vern municipal, i l’any 2017, en què ja 
s’havia fet la reestructuració de l’Ajun-
tament i la revisió i convocatòria d’un 
bon nombre de concursos administra-
tius i adjudicacions. Aquesta auditoria 
es complementa, pel que fa a la gestió, 
amb el nou Pla Director de Recursos 
Humans que s’està elaborant.

nnnnnnn
El Jutjat de Pau es trasllada
Des del passat 20 de març, les oficines 
del Jutjat de Pau s’han traslladat al local 
del c. de Federico García Lorca, 15.

nnnnnnn
Nou procés participatiu al Pont Vell
Amb l’objectiu de donar una solució a 
la manca d’espai en condicions perquè 
veïns i entitats del barri del Pont Vell 
desenvolupin les seves activitats, l’Ajun-
tament ha endegat un procés participa-
tiu per tal de decidir, de forma conjun-
ta, el Pla d’usos, funcional i el model de 
gestió del futur centre cívic. A partir del 
mes d’abril es convocaran tres sessions 
de treball: la primera dirigida a les enti-
tats del barri, la segona trobada als veïns 
en general i la tercera vinculada a l’espai 
públic i a explicar sobre el territori el 
que es vol fer. 
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nnnnnnn
El PMO fa 23 noves contractacions
El Patronat Municipal d’Ocupació (PMO) ha contractat 23 persones per a donar 
suport a diversos departaments municipals. 17 d’aquestes persones han estat contra-
ctades dins d’un nou Pla d’Ocupació Local, mentre que les altres 6 formen part del 
primer dels tres projectes de Suport a les Actuacions Municipals (SAM). Pel que fa al 
Pla d’Ocupació Local, les persones contractades realitzaran tasques de suport a diver-
sos departaments municipals durant un període de 10 mesos. Quant al projecte SAM, 
finançat per l’Àrea Metropolitana i l’Ajuntament, aquest ha permès contractar 6 per-
sones en situació d’atur, que s’incorporaran a diversos departaments de l’Ajuntament.

nnnnnnn
Primer espai per a gossos 
El passat 20 de març es va presentar oficialment el primer 
espai per a gossos a Ripollet, ubicat al parc de Ferran Ferré. 
Fran Sánchez, regidor de Protecció Animal, va explicar que 
s’ha aprofitat l’espai de gespa que ja hi havia i s’hi han posat 
tanques protectores per tal de crear un entorn segur per als 
gossos i per a la resta d’usuaris del parc. L’àrea per a gossos, 
que respon a la idea sorgida en una assemblea de barri i a 
la qual l’Ajuntament ha donat suport, compta amb unes 
normatives d’ús per a tothom que entri amb el seu gos, com 
ara que aquest estigui xipat i censat i que es recullin els seus 
excrements.

nnnnnnn
En marxa la Taula 
d’Economia Social i Solidària
El passat 12 de març va tenir lloc al Patronat Municipal 
d’Ocupació la primera Jornada de la Taula d’entitats de 
l’Economia Social i Solidària (ESS). Els municipis que en 
formen part són Ripollet, Montcada i Reixac, Cerdanyola del 
Vallès i Barberà del Vallès, dins del Projecte Intermunicipal 
per a l’impuls de l’ESS. La Taula va comptar amb l’assistència 
d’entitats dels quatre municipis; com ara societats 
cooperatives, associacions, empreses d’inserció i centres 
especials de treball. L’objectiu de la jornada era valorar 
l’interès de les diferents entitats en formar un grup de treball 
estable per compartir inquietuds i necessitats comunes. En 
concloure la sessió de treball, es va decidir continuar la tasca 
iniciada en una segona reunió al juny.

nnnnnnn
Acord per millorar l’Exprés
El regidor de Transport i Mobilitat, Fran Sánchez, ha 
anunciat l’acord amb les administracions amb competències 
en transport per millorar els problemes d’horaris i massificació 
del Bus Exprés E4. Es posarà un autobús més, que permetrà 
una sortida més a les 6.30 h i s’incrementarà la freqüència de 
pas, passant de 10 a 8 minuts i de 15 a 12, segons la franja. 
La Generalitat s’ha compromès a fer efectiu aquest reforç 
en el moment que es faci el traspàs de les línies de bus E4 i 
620, juntament amb 10 línies més. Totes aquestes passaran 
pròximament a ser competència de l’AMB. “Les millores 
en el bus aniran endavant, però com no hi ha un govern 
a la Generalitat, no se sap quant de temps trigaran a fer-se 
efectives”, ha puntualitzat Sánchez. En cas que se seguís sense 
govern, es portaria a l’aprovació de Madrid.

nnnnnnn
Comencen les obres d’ampliació de la pista d’atletisme
El passat 22 de març es van iniciar les obres d’ampliació de l’actual pista d’atletisme descoberta. Les obres, que tindran una 
durada d’unes 12 setmanes, comprendran dues actuacions. La primera consisteix en la creació d’una pista exterior de 300 m de 
corda i 2 m d’ample i la segona part de l’obra inclourà la col·locació de paviment sintètic en la pista de salt de longitud ja exis-
tent i la configuració d’una zona de 220 m² per a efectuar els salts d’alçada, també amb paviment sintètic.
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PUNt
I APARt

Ja es poden votar online i presencial-
ment les propostes que els alumnes 
de 4t d’ESO de Ripollet han ideat per 
millorar la vida i la ciutat. Els projectes 
opten a la segona edició dels Pressu-
postos Participatius de l’Ajuntament 
de Ripollet, dotats novament amb 
300.000 euros. La presentació es va re-
alitzar el passat 17 de març, al Teatre 
Auditori del Mercat Vell, de la mà dels 
tècnics municipals i els mestres dels 
cinc instituts públics i concertats parti-
cipants que els han donat suport.

Les idees aposten novament per inver-
sions en els espais verds, via pública i 
equipaments, així com en medi am-
bient i accessibilitat. En la presentació, 
els joves van explicar que els ha suposat 
una experiència enriquidora. Per la seva 
part, l’alcalde José M. Osuna i la prime-
ra tinent d’alcalde, Pilar Castillejo, van 
agrair l’esforç i van encoratjar els joves 
a continuar implicant-se en la societat.

11 projectes
Carrers estrets, solucions amples 
(53.000 €). Millorar la circulació de vi-
anants i vehicles als carrers de la Sagre-
ra i Isabel la Catòlica, refent les voreres 
anivellant-les amb la calçada per fer-les 
accessibles. Transformar en carrer per 
vianants el carrer Sagrera, amb accés al 
gual existent des del carrer Salut. Senya-
litzar aquests espais com a zona escolar i 
col·locar nou mobiliari urbà.

Tauletes al parc Norbert Fusté (4.500 
€). A l’estil de les que ja existeixen a al-
tres espais públics, parcs i zones verdes, 
col·locar taules de fusta al parc Norbert 
Fusté per ser utilitzades per tota la ciuta-
dania, jovent, famílies.

Reforma de la zona verda del Camí de 
la Serra (12.000 €). Renovar l’enllume-
nat de la zona verda del Camí de la Serra, 
posant fanals amb energia solar. Renovar 

els alumnes de 4t d’eSO 
fan les seves propostes
de ciutat als Pressupostos 
Participatius 2018

Les votacions es poder realitzar 
online fins al 12 d’abril al web
participa.ripollet.cat i presencial-
ment a l’OAC, Centre Cultural i al 
poliesportiu. 

també les taules afegint-ne alguna més 
per facilitar els espais de trobada per a la 
ciutadania.

Endolls solars als carrers (66.000 €). 
Col·locar endolls solars a diferents es-
pais de Ripollet amb connectors per 
poder carregar els aparells electrònics. 
Els principals llocs d’ubicació d’aquestes 
instal·lacions serien la rambla de les Vi-
nyes, la plaça Pere de Quart, la placeta 
de l’OTG, la rambla de Sant Andreu, el 
parc de la Solidaritat, la plaça d’en Clos i 
el parc del riu Ripoll.

Pça del Molí, un parc per a tothom 
(53.000 €). Transformar el parc infantil 
de la plaça del Molí en un espai adaptat 
a persones amb diversitat funcional, per 
tal que tothom qui vulgui pugui gaudir 
d’aquesta zona d’esbarjo.

Semàfors per millorar la seguretat vi-
ària (43.000 €). Incrementar les mesures 
de seguretat viària col·locant semàfors i 
altres elements, com bandes reductores, 
que ajudin a facilitar el trànsit de vianants 
pels carrers de Ripollet com la rambla de 
Sant Jordi, la cruïlla dels carrers de Bal-
mes amb Tarragona, el carrer del Puig-
mal o l’avinguda de Maria Torras.

Més fonts d’aigua als carrers (75.000 
€). Col·locar més fonts per a poder ac-
cedir a punts per a beure aigua i renovar 
algunes de les existents a parcs i zones 
verdes de Ripollet. Alguns punts propo-
sats són la rambla de Sant Esteve, la plaça 

Clos, el carrer de Sant Sebastià, la zona 
verda de Can Tiana, entre altres.

Parc per a gossos (42.000 €). Transfor-
mar la zona verda de l’espai Neus Ca-
talà en un parc tancat per a gossos, on 
puguin córrer i jugar amb diferents ele-
ments instal·lats a tal efecte.

Renovació dels lavabos del pavelló 
Joan Creus (42.000 €). Renovar total-
ment l’espai dels lavabos del pavelló mu-
nicipal Joan Creus, incloent-hi un espai 
per a canviador de bebès.

El futur és led (4.500 €). Substituir les 
bombetes dels fanals de la rambla de Sant 
Jordi i la rambla de Sant Esteve per leds, 
suposant un estalvi tant energètic com 
econòmic.

Renovació de l’espai de taules del 
parc de Gassó Vargas (20.000 €). Col-
locar una coberta a l’espai de les taules 
del parc Gassó Vargas i incrementar el 
nombre de tauletes, per tal de poder-les 
utilitzar per part de tota la ciutadania. 
Afegir també més mobiliari urbà, amb la 
possibilitat de fer algun tipus d’interven-
ció artística a la coberta.
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Opinió

Com es pot dir que no a la 
municipalització de l’aigua?
El retorn del servei de subministrament d’aigua a la 
gestió directa de l’ajuntament ha estat treballat des 
de començament d’aquest mandat municipal. Ara 
està a punt de ser efectiu. L’aigua és un bé públic. 
No pot seguir en mans d’empreses privades que 
obtenen sucosos beneficis del que és de tots i totes.
La necessitat de recuperar el control municipal del 
servei d’aigua no és un caprici, sinó que respon a 
criteris d’eficiència, transparència en el servei, con-
trol democràtic, estalvi i de tipus social. Eficiència 
perquè es gestionaran directament per qui està més 
a prop del ciutadà i això és garantia que s’haurà de 
fer correctament. Transparència perquè la ciuta-
dania sabrà quant costa el servei, en què es gasten 
els diners, quins beneficis hi ha... ben allunyat de 
l’opacitat de les empreses privades que gestionen 
actualment els serveis, només interessades a obtenir 
guanys i que no han de passar comptes a ningú. El 
control democràtic està garantit pel fet que l’ajun-
tament posarà instruments de control del servei en 
els quals la ciutadania pugui tenir accés a la seva 
avaluació. L’estalvi ve garantit, a mitjà termini, 
per no haver de pagar els beneficis empresarials i 
ho avalen els estudis de viabilitat. A més si hi ha 
beneficis en el servei, aquest recauran en finan-
çar millores en el mateix o pel municipi, no a les 
butxaques dels accionistes i propietaris. Finalment 
els serveis municipalitzats poden establir amb més 
facilitat criteris socials perquè les persones en situ-
acions desfavorides els puguin seguir gaudint amb 
més facilitat i transparència.
Davant això, qui es pot oposar a la municipalitza-
ció del servei de l’aigua? Entenem que els partits de 
dretes, defensors dels beneficis empresarials, hi pu-
guin estar en contra. Però, qualsevol partit que es 
diu d’esquerres no pot dir que no a fer-la efectiva. 
Altres municipis, com ara Terrassa, ja ho han tirat 
endavant, amb un ampli consens dels partits d’es-
querres, al capdavant el PSC. Però aquí el PSC no 
acaba de donar el seu suport. Entenem les pressions 
de les grans corporacions: Sorea pertany al grup 
AGBAR que gestiona l’aigua a l’àrea metropolita-
na i que sempre ha estat sota el paraigua del PSC. 
No s’entén com el PSC pot donar suport a la mu-
nicipalització de la neteja dels edificis municipals 
i les escoles bressol, i no donar suport a la muni-
cipalització del servei d’abastament d’aigua. O tot 
o res. Fórmules de gestió “mixtes”, no suposen res 
més que l’aigua continuï en mans dels mateixos. 
Els estudis avalen que serà beneficiós per Ripollet. 
Mirarà el PSC per Ripollet? O cedirà a les pressions 
de les grans empreses que busquen enriquir-se a 
costa d’allò imprescindible per la vida?

Per una educació de qualitat
a Ripollet
Per als socialistes a Ripollet, l’educació és una 
eina fonamental per a la construcció d’una 
societat plenament democràtica, socialment 
cohesionada i econòmica pròspera. Aquesta 
és el nostre model. L’empenta i el compro-
mís del nostre partit amb l’educació a Ripo-
llet és i ha estat ben patent i el paper de la 
comunitat educativa, docents, famílies, pro-
fessionals sempre en la nostra ciutat ha estat 
important, comptant sempre amb ells. Una 
comunitat compromesa, unida i sempre al 
davant ha assolit les millores a Ripollet.
Fa setmanes que hi ha neguit. L’anunci del 
tancament d’una línia de P3 a l´escola Els 
Pinetons, amb el que implica d’augment de 
ràtio en la resta de les aules de totes les es-
coles; de la instal·lació de mòduls a l’Institut 
Can Mas, la situació de les escoles bressol, els 
projectes Institut Escola a l’Escola Martinet i 
a l’Escola Els Pinetons, els Casals d’Estiu, etc. 
Molts temes bullen...
L’alcalde al davant i el regidor d’Educació 
han de liderar les reivindicacions de la nostra 
comunitat educativa on pertoqui i sumar a 
tothom per fer front als despropòsits que es 
plantegen des del Departament d’Ensenya-
ment. Diuen que ho fan, però per ara la seva 
feina no té gaire bon resultat. La comunitat 
no està contenta, no se sent escoltada i no se 
sent ben representada per ells i el que és més 
greu, no es veuen els canvis.
Des del PSC, amb l’educació no volem jugar. 
És un tema massa seriós. Ho tenim des de 
sempre molt clar. No volem fer demagògia 
amb un tema tan cabdal per la nostra ciu-
tat. Som conscient d’aquesta situació i hem 
de superar les diferencies de posicionament 
i posar-nos tots junts a treballar per aconse-
guir que Ripollet tingui la millor educació 
pública de qualitat. Hem d’estar tots més que 
mai més junts per assolir les necessitats de 
l’educació que hi ha en Ripollet. Que és la 
millor inversió que podem proposar pel nos-
tre present i futur.

Nuestra apuesta por un mercado 
laboral digno
En nuestro mercado laboral hay dos clases de 
ciudadanos: de primera y de segunda. Ciu-
dadanos haciendo trabajos idénticos con dos 
niveles de protección legal completamente 
diferentes.
En 2017, el 90% de los nuevos contratos fue-
ron temporales. Uno de cada cuatro tenía du-
raciones menores a una semana. Seis millones 
de españoles no llegaron a cobrar el equiva-
lente al salario mínimo anual (10.200 euros). 
Son muchos los españoles, especialmente jó-
venes y mujeres, que no pueden desarrollar 
una carrera profesional digna, independizarse 
o formar una familia. Ven ahogadas sus aspi-
raciones de tener un proyecto de vida. Son 
tratados como ciudadanos de segunda.
De esta forma, España ve torpedeado su pro-
pio proyecto de país. Porque cuando habla-
mos de precariedad laboral no hablamos úni-
camente de contratos, sino de unos efectos 
negativos que repercuten en toda la sociedad: 
crecimiento económico, natalidad, concilia-
ción laboral, pensiones e igualdad entre hom-
bres y mujeres. Es una situación inaceptable.
El empleo es el gran fracaso de nuestra demo-
cracia. La tasa media de paro con Gobiernos 
socialistas y conservadores se sitúa alrededor 
del 18%. Son cifras inaceptables y muy por 
encima de la media europea. Nadie hasta la 
fecha ha ofrecido mejor reforma que derogar 
las reformas laborales anteriores. Ningún par-
tido ha ofrecido mejorar la protección de los 
trabajadores, ni soluciones a los retos del tra-
bajo que plantean la globalización o los nue-
vos modelos de negocio digitales.
Con los tres elementos que plantea Ciudada-
nos —un contrato unificado indefinido, una 
mochila de derechos y un bonus en función 
de la estabilidad—, el mercado laboral sería 
más estable, y la vida, más previsible. No ha-
brá ciudadanos de primera y de segunda en el 
empleo. Es el momento de actuar y situar a 
España en el lugar que merece, liderando un 
empleo de calidad para el siglo XXI.
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Los escolares de Ripollet no son 
sólo para hacerse fotos 
La política asamblearia de la CUP y los an-
tisistema gobernando Ripollet no está apor-
tando soluciones prácticas a los vecinos. La 
legislatura municipal encara su etapa final 
con muchos vecinos desatendidos y decep-
cionados con el Ayuntamiento. Sólo hemos 
visto convocatorias de todo tipo de reunio-
nes, comisiones y multiplicarse el gasto en 
informes de todo tipo para el gobierno mu-
nicipal.
Los representantes del PP con responsabi-
lidades de gobierno han hecho posible la 
recuperación de 2 millones de empleos, el 
sostenimiento de las pensiones e iniciar el 
camino hacia el equilibrio financiero. La he-
rencia del PSOE con pensiones congeladas 
y un sistema en números rojos es ahora una 
economía que genera empleo y un estado 
fuerte frente los retos actuales.
Estos hechos son los que nos importan a la 
mayoría de personas preocupados por en-
contrar o mantener nuestro trabajo y quere-
mos un futuro mejor para todos.
También entre todos hemos hecho frente al 
larguísimo reto independentista. En Ripollet 
el coste del mal gobierno autonómico ha te-
nido y tiene claros efectos negativos en ser-
vicios dependientes de la Generalitat como 
los sanitarios, educativos, etc.
Al PP se nos exigen soluciones históricas, 
mesura en cada palabra y recibir críticas has-
ta por mantener la legalidad que garantiza 
nuestras libertades. En cambio, usar 300.000 
€ del presupuesto municipal para subir al 
alcalde y regidores de gobierno ahacerse la 
foto con escolares a los que se masifica en 
aulas es lo normal aquí. Ya veremos quién 
responderán ante ellos cuando reclamen los 
mismos fondos para encontrar empleo o 
piso con el dinero que moverán hoy como 
“actividad escolar”. El hecho cierto es que 
es el mismo Alcalde que nos invita al opti-
mismo cuando vuelve de la Generalitat con 
poco más que chismes mientras el conocido, 
previsible e histórico desastre organizativo 
en los centros docentes de Ripollet volverá 
a ponernos en cabeza del fracaso escolar por 
nuestra falta de criterio personal y colectivo 
frente al postureo bien pagado con dinero 
municipal.

La democràcia sempre guanya
Vivim moments complexos. Moments de 
frustració i de confusió. Però som plenament 
conscients que la situació és molt greu. A 
Esquerra Republicana tenim el nostre presi-
dent, l’Oriol Junqueras, a la presó, i la nostra 
secretària general, la Marta Rovira, a l’exi-
li. És evident, doncs, la intenció de l’Estat 
d’acabar amb el nostre partit, però no ens 
aturaran. Algú pensa que pararem de llui-
tar per tal d’assolir els nostres compromisos 
i els nostres anhels després de més de 87 anys 
d’història? Qui ho pensi s’equivoca.
La República és el projecte que ha de trans-
formar aquest país en l’àmbit social, polític i 
econòmic; és l’oportunitat de fer un país per 
a tothom i de tothom. Mai renunciarem a 
aquest anhel per molt que ens fereixin, per 
molt que vulguin acabar amb nosaltres. Per-
què ens tornarem a aixecar i hi tornarem. I 
així ara ho farem, de nou.
Persistirem per assolir la República, per am-
pliar la base favorable a la construcció re-
publicana, per teixir aliances entre tots els 
demòcrates contra la repressió de l’Estat, per 
la llibertat dels presos polítics i per la recupe-
ració de les nostres institucions.
Tenim molta feina a fer. Cal una unitat d’ac-
ció entre tothom, des dels CDR als movi-
ments socials, des de l’ANC i Òmnium als 
sindicats, des dels partits independentistes a 
les forces sobiranistes... En definitiva, ens cal 
la unió de tots els demòcrates.
Des de Ripollet, la gent d’Esquerra Republi-
cana treballarem incansablement per establir 
ponts d’entesa amb tothom que vulgui de-
fensar la democràcia, la llibertat i els drets 
civils. Per això, cridem a la mobilització per-
manent de manera pacífica, sense violència, 
perquè aquesta és la nostra manera de fer les 
coses. Defensem la democràcia perquè és la 
millor forma de defensar la República, la lli-
bertat.
Jordis, Oriol, Quim, Dolors, Raül, Josep, 
Jordi, Carme, Toni, Meritxell, Clara, Lluís, 
Anna, Marta i Carles, ho farem! SOM-HI!

Escola pública
Al darrer ple vàrem tenir dos col·lectius del 
món educatiu local manifestant el seu rebuig 
a l’actual situació. Per una banda ens van 
acompanyar pares de primària davant l’actu-
al anunci de tancament d’una línia de P-3 al 
nostre municipi i per altra banda les treballa-
dores de les escoles bressol que estan passant 
una situació complicada laboralment i això 
evidentment afecta el servei tan important 
que donen a molts infants de la localitat. 
Davant d’aquests dos temes volem manifes-
tar que el govern municipal no està actuant 
amb claredat, ni amb rigorositat i per des-
comptat faltant al que sempre han defensat 
i mantingut. Ja vàrem manifestar al Ple que 
amb aquest tema no faríem política i que el 
que fem és posar-nos a disposició del Govern 
Municipal per tal d’ajudar a cercar solucions. 
Però també volem deixar clar que no podem 
permetre que al mateix temps uns altres vul-
guin fer d’aquest tema un conflicte polític 
per a treure redits. No es tracta ara de dir que 
la situació ve imposada per la Generalitat, no 
es tracta de dir que això és una herència del 
passat, no es tracta de dir que l’actual Govern 
Local té d’altres prioritats. Si no que es tracta 
de convocar a les parts parlar clar i exposar 
quines són les solucions. El que no podem 
permetre és que el Sr. Alcalde, que durant 
anys ha estat a l’oposició donant lliçons de 
com s’havien de fer les coses en l’àmbit d’en-
senyament en l’àmbit local, l ara es limiti a 
amagar-se darrere de la responsabilitat de la 
Conselleria d’ensenyament. Encara menys 
que enganyi a les treballadores de l’Escola 
Bressol, i els hi digui que el servei no s’ha 
pogut encara municipalitzar. Això valia com 
excusa quan els actuals governants locals van 
entrar al Govern però ara ja porten gairebé 
tres anys, la legislatura entra al seu tram final 
i les excuses de que estem treballant, això ve 
del passat i la culpa és la Generalitat... co-
mencen a estar esgotades. Menys discursos, 
menys festes i més treballar pels interessos 
generals del municipi.
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Sant Jordi 2018, el punt
àlgid de l’Any del Llibre 
L’Any del Llibre, que entén l’accés a la lectura i als llibres com un dret bàsic de les 
persones, sorgeix amb diversos objectius: promocionar el foment de la lectura, 
impulsar i millorar la comprensió lectora, enfortir la creació literària i visibilitzar 
els autors locals. D’entre el gran nombre d’agents socials i culturals que participen 
en l’organització de l’Any del Llibre, les escoles i la Biblioteca tenen un pes desta-
cat, per l’accés que suposen als llibres i a la lectura. La Diada de Sant Jordi es con-
vertirà en la jornada central de l’Any del Llibre, una festa que, enguany, s’allargarà 
durant tres dies, del 21 al 23 d’abril. 

L’Any del Llibre a Ripollet es presen-
ta com una nova oportunitat de fer, al 
llarg de tot l’any, “un treball comunita-
ri, crear xarxa i noves relacions entre els 
veïns i veïnes de Ripollet, les diferents 
associacions i l’Ajuntament”. Així ho 
assegurava l’alcalde de Ripollet, José M. 
Osuna, durant la presentació del progra-
ma, el passat 12 de març, acompanyat 
pel regidor de Cultura, Oriol Mor, i 
representants de diverses entitats locals. 
Alhora, l’Any del Llibre, segons Osuna, 
vol fugir d’elitismes i paternalismes i es 
planteja com a repte en la seva progra-
mació “anar més enllà amb la presència 
de diferents arts i disciplines artístiques: 
fotografia, música, dansa, teatre...”.
L’exposició dels tallers d’art del Centre 
Cultural serà una bona mostra d’aquesta 
intenció, ja que les obres realitzades pels 
alumnes, de qualsevol disciplina, estaran 
relacionades amb el llibre. Altres exem-
ples podrien ser el cinema a la fresca per 
a joves, que oferirà una programació ba-
sada en adaptacions cinematogràfiques 
de llibres, o les Nits de Música centrades 
en els llibres i el cinema. Fins i tot, s’ha 
buscat connectar l’Any del Llibre amb 
l’actualitat i les noves tecnologies, amb la 
recuperació del concurs de booktrailers 

o el taller per crear una aplicació mòbil 
per escanejar els codis ISBN d’un llibre 
i obtenir-ne tota la informació, a càrrec 
de Ripolab Hacklab.

Foment de la lectura
Tot i el gran nombre d’agents socials i 
culturals que participen en l’organitza-
ció de l’Any del Llibre, Osuna va voler 
destacar el pes de dos d’ells. D’una ban-
da, les escoles, “des de l’educació infan-
til fins a l’escola d’adults, perquè l’accés 
al llibre i la lectura estigui assegurat en 
totes les etapes formatives”. De l’altra, 
la Biblioteca Municipal, que no només 
vol ser l’espai d’accés lliure als llibres, 
sinó “un espai que s’obri a tota la cultura 
popular i cultural del municipi”. De fet, 
les parets de la Biblioteca s’ensorraran 
amb una nova iniciativa en què treballa 
l’Ajuntament: llibres a domicili, gràcies 
a voluntaris, per a aquelles persones que 
no puguin desplaçar-se fins a l’equipa-
ment.
La celebració de l’Any del Llibre s’apro-
fitarà per engegar la creació d’un Pla 
municipal de foment de la lectura, com 
va explicar Oriol Mor, regidor de Cul-
tura: “És la primera vegada que, des de 
l’Ajuntament, ens proposem mirar d’una 

manera àmplia quina és la vinculació del 
llibre amb la nostra societat i els nostres 
veïns i veïnes”. A més, en el marc del 
projecte “Espais educatius oberts”, s’ela-
borarà un diagnòstic de l’estat de les bi-
blioteques escolars, algunes de les quals 
obriran les seves portes a la ciutadania. 
És el cas, per exemple, de la biblioteca de 
l’Institut Lluís Companys o la de l’Escola 
Els Pinetons.

Sant Jordi 2018
La Diada de Sant Jordi es convertirà en la 
jornada central de l’Any del Llibre, una 
festa que, enguany, s’allargarà durant 
tres dies, del 21 al 23 d’abril. La plaça de 
Pere Quart serà l’eix vertebrador de to-
tes les activitats: les parades de llibres; la 
carpa de la Biblioteca amb espai de lec-
tura i activitats infantils; un escenari per 
a les activitats per a públic adult; la carpa 
de Ripollet Ràdio, que oferirà cobertu-
ra informativa; les instal·lacions al carrer 
“Titellàrium” i “Micro-Shakespeare”; 
l’Scrabble gegant de l’Oficina de Cata-
là, signatures d’autors locals, a càrrec del 
Racó de les Lletres Locals i una sessió de 
micros oberts de contes.
Són moltes les entitats que organitza-
ran activitats per Sant Jordi. L’Associa-
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ció Cultural i CFA Jaume Tuset prepara 
una sessió de lectura compartida, l’Escola 
Enric Tatché farà una sessió de lectura 
ininterrompuda durant més de tres ho-
res, Amics del Teatre explicarà la llegen-
da de Sant Jordi i l’Escola de Música de la 
Societat Coral “El Vallès” farà un inter-
canvi amb l’Escola de Música de Gràcia 
titulat “Et sona aquest llibre?”... *

Fira d’entitats
Després de 30 anys organitzant el Sant 
Jordi a la Rambla, enguany la CRAC ha 
decidit que ja no continuarà tirant en-
davant aquesta activitat, que sempre ha 
tingut molt d’èxit. El Patronat Muni-
cipal de Cultura ha volgut reconèixer, 
a través d’un escrit, la seva “dedicació i 
aportació a la vida cultural del municipi” 
i ha agraït el seu esforç per teixir xarxa 
entre les entitats. L’Ajuntament, però, ha 
decidit continuar amb la Fira d’entitats, 
fins ara organitzada dins el Sant Jordi a 
la Rambla i que enguany se suma a l’Any 
del Llibre. La tasca de la comissió for-
mada per Ajuntament, entitats i el ser-
vei comunitari de l’Institut Can Mas farà 
possible que el diumenge, 22 d’abril, un 
bon nombre d’entitats locals instal·lin la 
seva carpa per fer difusió de les seves ac-
tivitats, amb el llibre i la lectura com a 
protagonistes.

Ripolletres
El Ripolletres, el cicle de presentacions 
de llibres d’autors locals que la Bibliote-
ca va iniciar aquest curs escolar, conti-
nuarà amb el seu programa. Després de 
presentar la novel·la de Tamara Marín 
“No soy una princesa”, també convi-
darà l’Esther Bernal, que ha publicat el 
llibre infantil “Un autobús bajo el mar” 
i a j.l.badal amb “Les coses que realment 
han vist aquests ulls inexistents. 
També l’historiador local Ramon Martos 
presentarà el seu llibre, editat pel GER, 
“Ripollet-Cerdanyola, societat i lluita 
antifranquista” i es farà la presentació de 
“La mort no és el final”, de Jordi Martí.
A més, per tal de complir amb l’objectiu 
de difusió d’autors locals, l’Ajuntament 
editarà un llibre de la Societat Coral “El 
Vallès” que recull com es va viure l’Any 
Clavé a Ripollet.
Des de l’àrea de Patrimoni, es progra-
maran activitats per reflexionar sobre el 
present i el passat de la lectura al muni-
cipi i com ha evolucionat la Biblioteca 

Municipal des dels seus orígens als jutjats 
de pau. A més, hi ha prevista la produc-
ció d’una nova exposició amb els fons 
particulars de col·leccionistes de llibres.

Passió per llegir
Enguany, l’Ajuntament pren el relleu 
del Racó de les lletres locals en la creació 
d’una xarxa d’espais i punts d’intercan-
vi de llibres. Amb la col·laboració de la 
Comissió Ripolletenca d’Activitats Cul-
turals (CRAC), el 29 de setembre, s’in-
augurarà el pati del darrere de l’Ajunta-
ment com a Espai Ma Aurèlia Capmany, 
“un espai per a la lectura i l’intercanvi de 
llibres a l’aire lliure”.
Dins el programa “Lletra a lletra”, s’orga-
nitzaran quatre xerrades obertes a tota la 
ciutadania titulades “Com fer el teu fill/a 
lector”, amb la participació de l’Oficina 
de Català i de l’Associació Cultural i el 
CFA Jaume Tuset (16 i 20 d’abril i 7 i 
17 de maig). 
“L’amor pels llibres a la primera infància” 
és una altra de les activitats pensades per 
fomentar el gust de la lectura entre els 
més petits. Organitzada per l’Associació 
per a la Criança Compartida El Solets-
Minnilandia, tindrà lloc a la Biblioteca, i 
donarà idees sobre com crear racons de 
lectura a casa o quins han de ser els crite-
ris per escollir llibres i contes.
L’Oficina de Català donarà visibilitat a 
totes les llengües que es parlen a Ripollet, 

a través de breus càpsules dels seus alum-
nes a Ripollet Ràdio i l’enregistrament de 
vídeos en diferents equipaments. També 
es treballarà per a la difusió de llibres per 
a tots els col·lectius, com ara els escrits en 
Braille o els audiollibres.
L’Any del Llibre veurà néixer el Drac 
dels Llibres, una bestiola que es cons-
truirà per convertir-se en el símbol de la 
commemoració. Es posarà en marxa un 
procés participatiu per triar el seu nom, 
amb una primera selecció que sortirà de 
les escoles de Ripollet.
Exposicions, grafitis sobre personatges 
del món literari a càrrec de la Regidoria 
de Joventut o els concursos de la UCR 
“Aparadors de llibre” i “Sant Jordi de 
foto”, són altres de les activitats organit-
zades en el marc de l’Any del Llibre. 
Una commemoració que enguany tam-
bé serà present a la Festa Major i les 
Festes de Maragall, conformant un pro-
grama viu que anirà creixent al llarg de 
l’any 2018.

*Consulteu la programació del 
Sant Jordi 2018 a l’agenda i al web 
municipal.

El Racó de Lletres Locals tornarà enguany a estar present amb 
parada de venda de llibres i signatura d’autors locals. Alguns 
d’ells ja han presentat les seves obres en el marc del Ripolletres, 
de la Biblioteca. Les novetats de 2018 són: 

“Haz que ocurra” (2017) i “No soy una princesa” (2018),
De Tamara Marín. (Ed. Mundopalabras)

“Fiat Lux! El inicio”,
De Santiago Guerrero. (DK Ediciones, 2017)

“Un autobús bajo el mar”
De David Ruíz (textos) i Esther Bernal (il·lustracions). (2018)

“Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents”
De j.l. badal. (Ed. Rata, 2017)

“La trascendencia de tres lágrimas”
De Roger Castro Mestres. (Ed. Falsaria, 2017)

“La mort no és el final”
de Jordi Martí Vidal. (2018)
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L’escola Enric Tatché continua
celebrant el seu 40è aniversari

Amb motiu del 40è aniversari del cen-
tre, el passat 16 de març, l’escola Enric 
Tatché va acollir la segona de les xerra-
des programades, a càrrec de l’atleta in-
ternacional Nacho Cáceres, qui va parlar 
de “Com eduquem els nens en l’esport?”. 
Cáceres, pare de dues filles que també 
fan atletisme, va explicar que cal saber 
i ensenyar tant a perdre com a guanyar 
i que en la pràctica d’un esport el més 
important és gaudir. 

nnnnnnn
Els instituts recullen 1,5 tones
de brossa de la llera del riu
La Regidoria de Medi Ambient va 
organitzar una jornada de voluntari-
at al riu Ripoll, el passat 3 de març al 
matí. Sota el títol “Netegem el nostre 
entorn, netegem el riu”, un total de 
168 alumnes de secundària dels ins-
tituts Lluís Companys, Palau Ausit i 
Sant Gabriel van recollir 1,5 tones de 
brossa i residus de la llera del riu, entre 
els quals hi havia escombraries, vidres, 
llaunes, tovalloletes humides, ferralla, 
runa, una nevera i canonades de PVC. 
Els voluntaris van actuar als voltants del 
pont de vianants que travessa la C58, a 
la carretera de l’Estació. La iniciativa va 
comptar amb la col·laboració de la Casa 
Natura, l’Escola de l’Aigua i el servei de 
jardineria ecososocial Jardinet.

nnnnnnn
L’Alehop! es fa més gran

Al desembre, l’Ajuntament de Ripollet, a través de les regidories de Serveis 
Socials, Cultura i Participació posava en marxa el projecte “Alehop! Escola 
de circ social”, un taller de circ de quatre mesos destinat a joves dels cicles 
d’ESO. Davant l’èxit aconseguit, s’ha decidit allargar el projecte fins al 29 
de maig i obrir deu noves places per a joves d’entre 12 i 14 anys. Les classes 
tenen lloc els dimarts a la tarda, al gimnàs de l’Institut Lluís Companys. 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. L’Alehop! compta amb formadors de 
l’Ateneu Popular de 9 Barris.

nnnnnnn
Nou club de lectura LGTBI
Aquesta nova tertúlia literària tindrà lloc a la Biblioteca una vegada al mes 
i abordarà lectures que tracten de manera inclusiva la diversitat sexual i 
afectiva de les persones. El conductor serà l’Eugeni Rodríguez, president 
de l’Observatori contra l’Homofòbia. La primera sessió tindrà lloc el 24 
d’abril, sobre Memòria d’uns ulls pintats, de Lluís Llach. Aquesta iniciativa 
de la Regidoria de Polítiques LGTBI està adreçada a tota la ciutadania, 
formin o no part del col·lectiu LGTBI. Incripció oberta a la Biblioteca.
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Jugatecambiental 
als parcs Massot
i Els Pinetons
Els diumenges d’abril d’11.30 a 13.30 
h continuen les activitats familiars al 
parc de Massot i al parc dels Pinetons. 
Aquest mes, el Centre d’Esplai La 
Gresca, encarregada de la Jugatecambi-
ental del parc de Massot, ha previst unes 
“olimpíades” i una sèrie de tallers: de 
plantes aromàtiques, estampació natural 
i reciclatge. Al parc dels Pinetons, les 
activitats programades per l’Agrupació 
Ripollet Natura inclouen un hort per 
emportar, un testing de biodiversitat, 
un taller de reciclatge i contes.
Fe d’errades: a l’edició 234 d’InfoRipollet, 
de març de 2018, hi ha un error en qui 
porta la gestió d’activitats de la Jugate-
cambiental del parc dels Pinetons. La duu 
l’Agrupació Ripollet Natura.

nnnnnnn
Nou Espai Viu
del Pont Vell
Un grup de veïnes i veïns del barri 
reconverteixen un solar abandonat 
en un espai natural on plantar arbres 
fruiters i plantes aromàtiques. L’Espai 
Viu del Pont Vell pretén, a més, ser un 
punt de trobada entre el veïnat i crear 
comunitat. “Volem fugir de la idea de 
fer parcel·les on cadascú tingui el seu 
hortet, es tracta d’un espai d’experimen-
tació”, explicava Annaïs Vázquez, una 
de les impulsores del projecte. El solar 
és propietat de la SAREB i està situat 
davant del Centre Cívic del Pont Vell. 
De moment, s’han fet dues trobades. La 
pròxima serà el 7 d’abril al matí i està 
oberta a tothom que estigui interessat 
en el projecte.

nnnnnnn
L’adequació de la llera del riu 
comença pel tram pròxim a 
Barberà

La Regidoria de Medi Ambient va convocar recentment els hortolans de 
la llera del riu de les properes intervencions que es realitzaran en l’espai 
fluvial. Començaran aquest any per l’acondicionament del tram pròxim 
a Barberà, amb la retirada de la canya americana i els horts situats a les 
zones inundables i la construcció d’un pas fluvial.

Pla aprovat l’estiu passat
El juny de 2017 la Junta de Govern va aprovar les actuacions per a la re-
cuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec al seu pas per Ripollet. Aques-
tes estan recollides en una memòria, redactada després d’una tasca de 
camp i de revisió d’estudis previs, que preveu consolidar l’anella verda que 
envolta els dos rius, potenciar la mobilitat sostenible i intervencions en les 
àrees de ribera i els espais lliures, com a corredor biològic.

Construcció d’un pas fluvial
Es construirà un pas fluvial a l’alçada del polígon molí d’en Xec i s’actuarà 
en la llera fins Barberà del Vallès, amb extracció de la canya americana, 
vegetació no autòctona i els horts, amb el suport de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Es tracta d’una zona inundable i de domini públic hidràulic, 
que s’obrirà per fer el pas fluvial per creuar els marges, accessible a tota la 
ciutadania.

Millora del marge del Pont Vell
El pla també contempla l’adequació del camí del marge dret del Ripoll que 
enllaça Ripollet amb Barberà i Montcada travessant el riu Sec, a l’alçada 
del parc Massot, així com la remodelació de l’accés a aquest parc, punt de 
connexió d’aquestes vies verdes.

Més horts per a jubilats
Pel que fa a la zona consolidada d’horts per a pensionistes i jubilats del 
Molí d’en Xec, està prevista la creació de noves parcel·les de titularitat 
municipal per aquells ciutadans de Ripollet que ho sol·licitin, per desenvo-
lupar-hi un conreu hortícola ecològic. D’aquesta manera, s’amplia l’oferta 
d’horts municipals per poder cobrir la demanda ciutadana.



20 /   Núm. 235 — Abril 2018

nnnnnnn
Arriba la marea pensionista 
La sala d’actes del Centre Cultural es va quedar petita el passat 
2 de març, per acollir la presentació de la Marea Pensionista 
Ripollet. L’acte va anar a càrrec d’un dels impulsors del mo-
viment a la població, Josep Ferrús, i de Soledad Mendoza, de 
Marea Pensionista Cerdanyol i va comptar amb les intervenci-
ons de Domiciano Sandoval, coordinador de Marea Pensionista 
Catalunya i del també membre i activista especialitzat en drets 
socials i laborals, Juan Montero. Els ponents van assegurar que 
el govern popular “està tractant de desmuntar el sistema públic 
de pensions amb mentides” i van exigir una reforma integral 
del sistema. A més de recollir signatures contra la pujada del 
0,25% anunciada pel govern, van demanar el suport i la mobi-
lització de tota la societat per aconseguir-ho.

nnnnnnn
Tallers per a millorar
la #SalutSexual dels joves
El segon divendres de cada mes, el Casal de Joves acull, des del 
passat 9 de març, xerrades per resoldre els dubtes dels joves del 
municipi, d’entre 12 i 17 anys, sobre temes de salut sexual. Així, 
es parla de temes com ara sexualitat, afectivitat, anticonceptius, 
coneixement del cos i relacions i abús de poder. El cicle de xer-
rades #SalutSexual està organitzat per l’Ajuntament i va a càrrec 
de Montserrat Martínez, responsable del Servei d’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del CAP II Cerdanyola-
Ripollet (més info a l’entrevista lateral). 

nnnnnnn
La transsexualitat
es visibilitza a Ripollet
Coincidint amb el 15 de març, Dia Internacional de la visibili-
tat trans, la Regidoria de Polítiques LGTBI ha tornat a organit-
zar diverses activitats, amb la col·laboració d’entitats i persones 
que treballen contra l’homofòbia i la integració d’homosexuals, 
bisexuals i transsexuals. Enguany han tornat a comptar amb la 
col·laboració de l’Associació Chrysallis de famílies de menors 
transsexuals, l’Observatori contra l’Homofòbia i la fotògrafa i 
activista Mar C. Llop. L’objectiu ha estat fer visibles els pro-
blemes amb els què es troba aquest col·lectiu, com ara la seva 
inserció laboral i social o els problemes del dia a dia dels nens i 
nenes transsexuals.

Montserrat Martínez
Llevadora i responsable de l’ASSIR 
—
Quan parlem de salut sexual, de què estem parlant?
Inclou el coneixement del cos, anticoncepció, l’embaràs, l’afectivi-
tat... tots aquests temes que en un moment o altre afecten el teu 
àmbit de sexualitat i reproducció. Sobretot, amb els joves el que 
hem de treballar és la prevenció i promocionar aquells comporta-
ments que no siguin de risc. Aquest és el nostre objectiu principal, 
partint de l’autoconeixement, la diversitat sexual i viure una vida 
afectiva i sexual sana.

Com és l’atenció que es dóna als joves des de l’ASSIR?
A nosaltres a l’ASSIR ens agradaria que s’acostessin molts més 
joves, per això ens acostem a ells, anem als instituts, tenim un 
espai obert per a ells. El jove és molt important per a nosaltres 
i un jove que ve a visitar-se, sempre l’acollirem al més aviat 
possible.

Parlem d’edats en les quals s’inicien en les relacions se-
xuals i les relacions afectives
Sí, nosaltres considerem joves dels 12 a 15 anys i fins als 25. I 
parlem de moltes coses, ja no és només de l’inici de les relacions 
sexuals, sinó també del coneixement del propi cos, de les pol-
lucions nocturnes dels nois, de les menstruacions, de no tenir por 
a posar-se un tampó... bé, moltíssimes coses que aniran relacions 
amb la seva sexualitat i la primera és treure aquest tabú tan 
important que tenim a la nostra societat. I partint d’aquí, imagina 
tot el que hem de treballar. I és important des de l’inici, des de 
quan parlem de les parts del nostre cos i no ens atrevim a dir 
vulva o penis i li posem vint mil noms.

Molts d’aquests temes són els que tracteu a les xerrades
Sí, però jo no vaig allà amb un temari rígid, sinó que depèn del 
grup i de les seves demandes, que van marcant la mecànica i els 
temes que es tracten.

Quins serveis oferiu als joves?
A tots els CAP de Ripollet hi ha servei de llevadora i això vol 
dir que els joves poden anar a qualsevol ambulatori, però al CAP 
II tenim els dimecres la Tarda jove, de 15 a 20 h, on poden venir 
sols, en parella o en grup. Els professionals estem molt motivats 
amb els joves i fem una bona acollida i ràpida. També tenim el 
servei del web www.sexejoves.gencat.cat, on cada tarda hi ha un 
xat en directe, de 17 a 21 h, on ens poden preguntar tots els dubtes 
que tinguin. I el cap de setmana hi ha un servei de mail i ens com-
prometem a contestar en un màxim de 24 hores. Tot és anònim i 
confidencial. A més, a Ripollet la veritat és que estem fent molta 
feina i tenim també el servei de Salut i escola, on els infermers 
també van als instituts i estan en contacte amb els joves i amb ells 
tenim una relació professional boníssima, ens comentem els casos i 
si hi ha algun cas de preocupació, estem accessibles.

L’exPeRtA
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Dimecres 4
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
LA MORT NO ÉS EL FINAL, 
DE JORDI MARTÍ VIDAL
A les 19 h, a la Gurri Taverna
A càrrec del periodista i actor ripolletenc 
Ferran Rigat. Actuació en directe del grup 
Cordaveu.
Ho organitza: Gurri Taverna

Dijous 5
CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
HILDA, DE LUKE PEARSON
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Per a infants de 8 a 12 anys, a càrrec 
d’Elisabet Vázquez. Cal inscripció.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 6
CINEFÒRUM
A les 18 h, al Casal de Joves
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DIA MUNDIAL 
DE L’ACTIVITAT FÍSICA
A les 10 h i a les 22 h, al Pavelló 
Municipal Joan Creus
De 10 a 11.30 h, activitat per a la gent 
gran: trobada a la pl. Joan Abat i recorregut 
fins al parc dels Pinetons. Estiraments i 
activitat dirigida pel Dr. Mampel.
A les 22 h, activitats per a joves entre 12 i 
25 anys: futbol sala, bàsquet i masterclass 
de ball llatí, reggaeton, aeroboxing, dance i 
merengue. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ DEL TRIMESTRE 
A les 21 h, al Teatre Auditori
Presentació dels espectacles del trimestre i 
les activitats fins a finals de la temporada. 
Amb motiu del Dia internacional de la 
Dansa, el 29 d’abril, l’acte comptarà amb 
l’actuació d’Epidemic Dance Show.
Ho organitza: AETMV

Dissabte 7 
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà i intercanvi.
Ho organitza: Ass. Aturats Ripollet i 
Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

TALLER: “PRIMERS AUXILIS”
De 9 a 15 h, a la seu de Creu Roja 
(av. Creu Roja, 25)
Destinat a tota la població, especialment 
a persones que tenen a altres sota la seva 
responsabilitat. Cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: Creu Roja Cerdanyola-
Ripollet-Montcada.

MONOGRÀFIC
DE TREBALLS MANUALS
A les 9.30 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Racons per gaudir Palau 
Ausit

SANT JORDI AL MERCAT
Durant tot el matí, al Mercat Municipal
Taller de dibuix ràpid infantil, amb 
animació de La Careta Teatre. Entre tots 
els dibuixos, se n’escollirà un que serà 
el punt de llibre que regalarà el Mercat 
Municipal per Sant Jordi.
Ho organitza: Associació de Venedors i 
Comerciants del Mercat de Ripollet.

TALLER: “IOGA EN FAMÍLIA”
D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural
Cicle d’activitats per gaudir en família amb 
infants de 5 a 12 anys. Preu: 4 € per infant.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DRAMATITZACIÓ 
DE FRAGMENTS LITERARIS
A les 11.30 h, al pati del Centre Cultural
Ho organitza: Descargolats Teatre

II FESTA HOLI GRESCA
De 16.30 a 18.30 h, al parc de Massot
Festival de colors. Venda anticipada 
d’entrades, fins al 5 d’abril a La Gresca, 
Epidemic, Gurri Taverna i Anskar i 
abans de començar la festa. Preu: des de 2 
€. Hi col·laboren Sat Atma, Epidemic i 
Ajuntament de Ripollet.
Ho organitza: CE La Gresca

XERRADA: “ELS MITES QUE 
AFECTEN LA NOSTRA LACTÀNCIA”
A les 17 h, al Centre Cultural
A càrrec d’Alba Padró, especialista en 
lactància materna, co-fundadora de 
LactApp i autora de “Somos la leche”.
Ho organitza: MamiCria

SOPAR D’”ALFORJA”
A les 21 h, al Centro Aragonés
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

Diumenge 8
XXXI CAMINADA A MONTSERRAT
A les 7 h
Ho organitza: Centre Excursionista de 
Ripollet

TALLER: “RITMES DEL MÓN II”
D’11.30 a 13 h, a la seu de la SCV
Es tocaran diversos instruments per 
interioritzar diferents ritmes, com els 
ritmes llatins o la batucada brasilera. A 
càrrec del professor i concertista de guitarra 
Roger Sabartés. Per a infants a partir de 
9 anys, joves i adults. Reserva de places a 
escolascv@gmail.com.
Ho organitza: Escola de Música SCV

XX FIRA DELS HORTS
De 10 a 18 h, al parc de la Xemeneia
Mercat de productes naturals i ecològics, 
formatges, embotits, vins, olis i herbes 
i parades de llavors, arbres i plantes. 
Sardinada popular, de 10 a 12 h, i 
fideuada, a les 14 h. Jocs i activitats 
infantils i actuació de Luís Sánchez i José 
Gabriel Calderón, a les 12 h.
Ho organitza: AVV Can Clos

JAM DE SWING
A les 11.30 h, a la pl. de Pere Quart
Hi col·labora l’Escola de Dansa Odette. 
Ho organitza: L’Aresta

JUGATECAMBIENTAL
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Activitat “L’hort de primavera per 
emportar”, a càrrec de Ripollet Natura.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

l’Agenda 
abril 2018
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JUGATECAMBIENTAL
D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot
Activitat “Olimpíades del Massot”, d’11.30 
a 12.30 h, a càrrec de La Gresca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

PETIT MERCAT VELL: 
“WANI-SABI”, DE MONS DANSA
A les 18 h, al Teatre Auditori
Quantes històries queden rebregades dins 
els papers que dibuixants, escriptors, poetes, 
nens i nenes i persones de totes mides 
llencen a la paperera? A partir de 4 anys, 
amb motiu del Dia de la Dansa. Preu: 5 €.
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 9
CAFÈ LITERARI: EL HEREJE, 
DE MIGUEL DELIBES
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural
Ho organitza: AETMV

TALLER: 
“ENQUADERNACIÓ JAPONESA”
A les 18 h, a la Biblioteca
Taller sobre una de les tècniques visualment 
més atractives d’enquadernació. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: LabCreatiu

Dimecres 11
HORA DEL CONTE: 
“OLÍVIA, LA NENA VIATGERA”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de Cia. Patawa. Per a infants a 
partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 12
XERRADA/TALLER: 
“COM FER UN ÀLBUM DIGITAL
 O UN FOTOLLIBRE”
A les 18 h, a la Biblioteca
Tornes de vacances amb un munt de fotos 
i no vols que es perdin al teu disc dur o al 
mòbil? Fes un àlbum amb les millors fotos. 
Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

TALLER: “MANEIG D’INHALADORS 
EN L’ÀMBIT DE LA PEDIATRIA”
De 18 a 19.30 h, al Centre Cultural
Inscripció prèvia al CAP.
Ho organitza: Equip de Pediatria CAP 
Ripollet i Farmàcia Boquet.

Divendres 13
XERRADA #SALUTSEXUAL:
“ANTICONCEPTIUS”
A les 18 h, al Casal de Joves
Cicle de xerrades per a joves de 12 a 
17 anys, amb Montserrat Martínez, 
responsable de la Tarda Jove del CAP II.
Ho organitza: Ajuntament i CAP II

CAFÈ PEDAGÒGIC: “COM
GESTIONAR LES RABIETES DES 
D’UNA MIRADA EMOCIONALMENT 
RESPECTUOSA?”
De 18 a 19 h, a Els Solets-Minnilandia
(c. del Sol, 13)
Per a famílies amb infants entre 0 i 6 anys. 
Es recomana inscripció prèvia. Preu: 10 €.
Ho organitza: Els Solets-Minnilandia

RIPOLLETRES: PRESENTACIÓ
“LES COSES QUE REALMENT
HAN VIST AQUESTS ULLS
INEXISTENTS”
A les 19 h, a la Biblioteca
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DANSA: BCN CITY BALLET
A les 21 h, al Teatre Auditori
BCN City Ballet porta el seu últim 
espectacle, dirigit per Georgina Rigola, amb 
un llenguatge modern i jove. Activitat dins 
la programació del Dia de la Dansa. Preu: 
16 €.
Ho organitza: AETMV

SOPAR: 50è ANIVERSARI 
CLUB HANDBOL RIPOLLET
A les 21.30 h, al Restaurant Braseria 
Ripollet
Sopar per a tota la gent vinculada al club 
en els seus 50 anys d’història. Reserva a 
clubhandbolripollet@gmail.com o al 646 
82 96 44. Preu: 20 €
Ho organitza: Club Handbol Ripollet

Dissabte 14
CAMINADA ETAPA 2 DEL GR-192
A les 7 h
Ho organitza: Centre Excursionista de 
Ripollet

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

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“CABRES, CABRETES”
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Contes, a càrrec de Mon Mas, per a infants 
fins a 4 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 15
JUGATECAMBIENTAL
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Itinerari de descoberta a la recerca 
d’animals “Testing la biodiversitat”, a 
càrrec de Ripollet Natura.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL
D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot
Activitat “Les aromàtiques del Massot”, 
d’11.30 a 12.30 h, a càrrec de La Gresca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs.

ESPECTACLE: 
BALLS ENTRE FLORS
A les 17.30 h, aL Teatre Auditori
Venda anticipada d’entrades al Centre 
Cultural (3 i 10 d’abril, a les 19.15 h) i el 
mateix dia de l’espectacle, a les 17 h. 
Ho organitza: Associació Cultura i 
Tradició i Associació 3 Pasos

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

Dilluns 16
XERRADA: “COM FER 
EL TEU FILL/A LECTOR/A?”
A les 17 h, a la Biblioteca
Estratègies i consells per tal que els fills 
esdevinguin lectors: tria de lectures i 
recomanacions de llibres. A càrrec de Marta 
Martí i destinada a pares, mares, mestres, 
bibliotecaris i prescriptors de literatura 
infantil. Hi col·labora la Diputació de 
Barcelona. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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TALLER: “MÀRQUETING 
I COMUNICACIÓ”
De 19 a 22 h, al Centre Cultural
Taller per a entitats culturals on s’oferirà 
una visió global sobre comunicació 2.0, 
xarxes socials i estratègies digitals per 
arribar a l’audiència. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 17
XERRADA: “RENDA GARANTIDA”
A les 18 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Ass. Aturats Ripollet i 
Cerdanyola

CLUB DE LECTURA. LLEGIR
TEATRE: “QUE REBENTIN 
ELS ACTORS”, DE G. CALDERÓN
A les 18.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de Mònica López, d’Amics del 
Teatre. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ANY DEL LLIBRE: EL GOYA 
DELS MEUS LLIBRES
De 18.30 a 20.30 h, a l’AV Sant Andreu 
(c. Rafael Alberti, 2)
Activitat oberta. Els participants presentaran 
el seu llibre preferit i en llegiran un fragment. 
Cal comunicar prèviament el llibre triat. 
Ho organitza: AAVV Sant Andreu

Dimecres 18
LLEGIM I CREEM: 
LLIBRES, LLIBRES I MÉS LLIBRES
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Noèlia López ens descobrirà un munt 
d’històries que parlen de llibres i 
biblioteques. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PORTES OBERTES: ESCOLA
BRESSOL LA RODETA DEL MOLÍ
A les 18 h, a l’EBP La Rodeta del Molí
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

SOM CULTURA, SOM LLENGUA:
TRADICIONS DE SANT JORDI
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Coneixerem l’origen i curiositats d’aquesta 
tradicional diada. A càrrec de l’Oficina de 
Català i la Biblioteca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 19
PORTES OBERTES: ESCOLA
BRESSOL LA VEREMA
A les 18 h, a l’EBP La Verema
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

BIBLIOSOUND: 
DEAKO & FM MUSTA
A les 20 h, a la Biblioteca
Cicle de concerts de grups locals, de 
30 minuts, per tancar la Biblioteca. Hi 
col·labora l’Ass. Musical Kanyapollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 20
XERRADA: COM FER
EL MEU FILL/A LECTOR/A?
A les 15 h, a l’Escola Enric Tatché i Pol
Xerrada a càrrec d’Anna Juan. Hi 
col·labora la Diputació de Barcelona.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ROOMSCAPE
A les 17 h, al Casal de Joves
Ho organitza: Descargolats Teatre

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
RIPOLLET-CERDANYOLA: 
SOCIETAT I LLUITA
ANTIFRANQUISTA
A les 19 h, al Centre Cultural
A càrrec del seu autor, Ramon Martos. 
Ho organitza: Grup d’Estudis Ripolletencs

5a REVETLLA DE SANT JORDI. 
NITS DE MÚSICA: ANY DEL LLIBRE
A les 20 h, a la Biblioteca
Espectacle sobre llibres, música i poesia
Amb la col·laboració d’Amics del Teatre i 
La Careta Teatre. 
Ho organitza: AETMV

Dissabte 21
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà i intercanvi.
Ho organitza: Ass. Aturats Ripollet i 
Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

TROBADA AMB L’ART
A les 10.30 h, al MNAC (Palau Nacional, 
Parc de Montjuïc. Barcelona)
Visita a la “Nova presentació del 
Renaixement i el Barroc”.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: CUINA EN FAMÍLIA
D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural
Activitat on els pares i mares podran 
compartir la cuina amb els seus fills i/o 
filles, de 5 a 12 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ET SONA AQUEST LLIBRE?
A les 12 h, al pati del Centre Cultural
Intercanvi de l’Escola de Música de la 
Societat Coral “El Vallès” i l’Escola 
de Música de Gràcia de Sabadell. Hi 
participen els conjunts instrumentals.
Ho organitza: Escola de Música SCV

SANT JORDI
AL CENTRO ARAGONÉS
A les 12 h, al Centro Aragonés
Recepció de socis, autoritats i simpatitzants 
amb vi d’honor. A les 14 h, dinar de 
germanor. Preu: 12 €.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

ESPAI DE LLIBRES I LECTURA
De 18 a 20 h, a la pl. de Pere Quart
Parades de llibres i la carpa del Drac, 
l’espai de contes de la Biblioteca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
UN AUTOBÚS BAJO EL MAR,
D’ESTHER BERNAL 
I DAVID MUÑOZ
A les 18 h, a la pl. de Pere Quart
Presentació a càrrec dels seus autors.
Ho organitza: Racó de les Lletres Locals

Diumenge 22
FIRA D’ENTITATS
De 10 a 20 h, a les rambles de Sant 
Esteve i Sant Jordi
Ho organitza: Comissió organitzadora 
d’entitats i Servei Comunitari de l’Institut 
Can Mas

ESPAI DE LLIBRES I LECTURA
De 10 a 20 h, a la pl. de Pere Quart
Parades de llibres i la carpa del Drac, 
l’espai de contes de la Biblioteca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

LA LLEGENDA DE SANT JORDI
De 10 a 14 h, al Centre Parroquial
Ho organitza: Amics del Teatre

CANTADA DE CARAMELLES
Durant el matí, a diversos espais
Tradicional cantada itinerant de caramelles 
pels carrers de Ripollet.
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”



24 / Agenda Núm. 235 — Abril 2018

TALLER DEL DRAC
A les 11 h, al pl. de Pere Quart
Vols crear la teva disfressa de drac 
personalitzada per Sant Jordi? Per celebrar 
el Bateig del Drac, farem un taller de 
treballs manuals per a la canalla. A càrrec 
del CIP Molí d’en Rata.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Taller de reciclatge “Per Sant Jordi fes un 
punt!”, a càrrec de Ripollet Natura.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL
D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot
Activitat “L’estampació més natural”, 
d’11.30 a 12.30 h, a càrrec de La Gresca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

BATEIG DEL DRAC I CERCAVILA
A les 12 h, a la pl. de Pere Quart
De la pl. de Pere Quart fins a la Torre de 
l’Argentera.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

 SANT JORDI A LA RÀDIO
De 12 a 14 h, a la carpa de la Ràdio
Programa especial de Sant Jordi realitzat 
per col·laboradors de Ripollet Ràdio.
Ho organitza: Ripollet Ràdio

SIGNATURA D’AUTORS LOCALS
De 12 a 14 h, a la carpa de l’entitat
Ho organitza: Racó de les Lletres Locals

STORYTIME: 
“THE KING’S SERVENT”
A les 13 h, a la pl. de Pere Quart
A càrrec de Kids&Us.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
“L’ANY CLAVÉ I EL 14è
ANIVERSARI DE LA 
SOCIETAT CORAL “EL VALLÈS””
A les 13.30 h, al Centre Cultural
Presentació del llibre-memòria que recull 
les activitats realitzades l’any 2017.
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

PINTACONTES
A les 17 h, a la baixada del Mercat
Porta un conte i els il·lustradors/es hi 
posaran els dibuixos. A càrrec de Llàpix.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TITELLARIUM
A les 17.30 h, a la pl. Pere Quart
Instal·lació interactiva per jugar amb els 
contes i ser titellaire per un dia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

MICRO OBERT DE CONTES
De 18 a 19 h, a la pl. Pere Quart
Tothom qui ho vulgui, podrà acostar-se a 
la carpa a explicar i/o escoltar contes.
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

CONCERT: TUNA DE
MEDICINA DE BARCELONA
A les 18 h, al Teatre Auditori
Preu: 2 € pels socis del Centro Aragonés i 
3€ pel públic general.
Ho organitza: Centro Aragonés

Dilluns 23
RECITAL DE POEMES
I EXPOSICIÓ D’IL·LUSTRACIONS
De 9 a 12.30 h, a la baixada del Mercat
Ho organitza: Escola Anselm Clavé

LLEGIM PER AL BARRI
De 9 a 12.30 h, a parc Dolores Ibárruri
Lectura ininterrompuda a càrrec dels infants 
de primària de l’Escola Enric Tatché i Pol i 
dels veïns i veïnes que s’hi vulguin sumar.
Ho organitza: Escola Enric Tatché i Pol

“LLETRA A LLETRA.
FEM MUNICIPI”
De 9 a 13 h, diversos espais
A les 9 h, trobada dels alumnes participants.
A les 10 h, cercavila del Drac fins a la rbla. 
de Sant Esteve.
A les 11 h, es presentaran els treballs de 
les escoles Enric Tatché, Gassó i Vidal i el 
grup d’adults, a la rambla de Sant Esteve, 
mentre que les escoles Tiana de la Riba i 
Francesc Escursell ho faran al parc del Riu 
Ripoll i a la Biblioteca.
Ho organitza: Projecte “Lletra a lletra”

LECTURA CONTINUADA DE 
FRAGMENTS LITERARIS
De 10 a 13 h, al Col·legi Sant Gabriel
A càrrec d’alumnes, familiars, professors i 
altres participants. 
Ho organitza: Col·legi Sant Gabriel

ESPAI DE LLIBRES I LECTURA
De 10 a 20 h, a la pl. de Pere Quart
Parades de llibres i la carpa del Drac, espai 
de contes de la Biblioteca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet 

INTERCANVI DE LLIBRES
A partir de les 10 h, a la carpa de l’escola
Ho organitza: Associació Cultural i CFA 
Jaume Tuset

OFICINA DE CATALÀ
De 10 a 13 h, a la pl. de Pere Quart
Photocall “Jo també llegeixo en català”, 
Scrabble gegant i joc de frases fetes.
Ho organitza: Oficina de Català

LECTURA COMPARTIDA
A les 11 h, a l’Aula 6 del CFA Jaume Tuset
Lectura compartida d’una selecció d’obres 
d’Antonio Tabucchi i Quim Monzó, a 
càrrec dels participants en els tallers de 
tertúlia literària catalana i castellana.
Ho organitza: Associació Cultural i d’E.A. 
Jaume Tuset i CFA Jaume Tuset

SANT JORDI A LA RÀDIO
De 12 a 14 h, a la carpa de la ràdio
Magazín d’actualitat a càrrec dels serveis 
informatius de Ripollet Ràdio.
Ho organitza: Ripollet Ràdio

SIGNATURA D’AUTORS LOCALS
De 12 a 14 h, a la carpa de l’entitat
Ho organitza: Racó de les Lletres

INAUGURACIÓ: BIBLIOTECA
SALA D’ESTUDI “ANDREU SOLÀ” 
A partir de les 16.30 h, a l’Institut Lluís 
Companys
Contacontes, concert, venda de llibres de 
segona mà i lliurament de premis.
Ho organitza: Institut Lluís Companys

ENDEVINA EL CONTE
A les 17 h, a la pl. Pere Quart
Exposició-joc de llibres il·lustrats.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

MICRO-SHAKESPEARE
A les 17.30 h, a la pl. Pere Quart
Instal·lació interactiva per (re)interpretar 
Shakespeare en clau de joc.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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tota la 
informació 
actualitzada a
ripollet.cat

Dimarts 24
RECITAL DE POESIA: 
“LAS SINSOMBRERO”
A les 18 h, al Teatre Auditori
Homenatge a les dones de la Generació del 
27. Hi col·labora l’Escola de Música SCV 
i el Taller de teatre de l’Associació Cultural 
i CFA Jaume Tuset.
Ho organitza: Taller de poesia de 
l’Associació Cultural i CFA Jaume Tuset

CLUB DE LECTURA OBRINT
ARMARIS: “MEMÒRIA D’UNS
ULLS PINTATS”, DE LLUÍS LLACH
A les 19 h, a la Biblioteca
A càrrec d’Eugeni Rodríguez, de 
l’Observatori Contra l’Homofòbia, entitat 
col·laboradora. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 25
HORA DEL CONTE: “BESTIES,
 BESTIOLES I BESTIOLETES”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de Gemma Garcia. Per a infants a 
partir de 4 anys. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER EN FAMÍLIA: 
“DIA DE LA MARE”
De 17.30 a 19 h, a Els Solets-Minnilandia 
(c. del Sol, 13)
Vine a jugar en família i preparar un regal 
per a la mama. Per a infants a partir d’1 
any. Cal inscripció prèvia. Preu: 8,5€. 
Ho organitza: Els Solets-Minnilandia

CINEFÒRUM
A les 19 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Dones per la Igualtat

Dijous 26
XERRADA INFORMATIVA: 
“LES ESCOLES BRESSOL”
A les 18 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 27
DIA DE LA DANSA: MASTERCLASS
A les 17.30 h, a l’Escola Els Pinetons
A les 17.30 h, masterclass de dansa per a 
públic infantil i, a les 19.30 h, per a públic 
adult, de nivell intermedi/avançat
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet, 
Bunkay Dansa, Dansa Jove Noelia España 
i Epidemic Dance Show. 

CLUB DE LECTURA: 
“L’ESTIU SENSE HOMES”, 
DE SIRI HUSTVEDT
A les 18.30 h, a la Biblioteca
A càrrec d’Alícia Gil. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: “HISTÒRIA DEL
CINEMA MUSICAL NORD- AMERICÀ”
De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural
38a edició, dedicada l’any 1967. A càrrec 
de Joana Raja i Lluís López. Coordinació 
de Rafael López i Ángel Esteve.
Ho organitza: AETMV

Dissabte 28
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà i intercanvi.
Ho organitza: Ass. Aturats Ripollet i 
Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

DIA DE LA DANSA
A partir de les 12 h, a diversos espais
De 12 a 13.30 h, tastet de dansa als 
barris, amb classes de diferents disciplines a 
càrrec d’entitats locals, als parcs M. Lluïsa 
Galobart i Norbert Fusté. A les 17 h, 
itinerari de dansa des del parc Primer de 
Maig, passant pel pati del Centre Cultural, 
la pl. del Molí i les pistes de l’ESBAR, amb 
final de festa amb la Cia. Diego Sinniger.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet, 
Bunkay Dansa, Dansa Jove Noelia 
España i Epidemic Dance Show. 

Diumenge 29
JUGATECAMBIENTAL
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Activitat “Contes al parc. Benvinguda 
Primavera”, a càrrec de Ripollet Natura.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL
D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot
Activitat “Treballem les 4R. Reutilitzem?”, 
d’11.30 a 12.30 h, a càrrec de La Gresca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

JUGA AMB LA HISTÒRIA:
SORPRESES AMB FARINA
A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata
Aprèn a fer plastilina fent servir colorants 
alimentaris. Per a infants entre 6 i 12 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

Altres activitats
ACTIVITATS AL KFTÍ
Dilluns 23 d’abril. Espai de lectura jove
Al pati del Casal de Joves, a les 18 h
Tallers setmanals:
- Dilluns, a les 18 h: llengua de signes
- Dimarts, a les 18 h: cuina
- Dijous, a les 18: JOVART

APARADORS DE LLIBRE
Del 2 al 28 d’abril
Concurs d’aparadors vestits d’elements 
que fomentin la lectura i recordin la 
importància dels llibres
Ho organitza: UCR.

UN SANT JORDI DE FOTO!
Del 2 al 19 d’abril
Sorteig de premis a través de fotografies a 
Instagram. Bases a ucripollet.cat.
Ho organitza: UCR.

LLETRA I MÚSICA
Del 23 al 27 d’abril, a les 17.30 h,
a l’Escola de Música
Durant tota la setmana, els alumnes 
sortiran al vestíbul per llegir quelcom que 
els sembli significatiu i interpretar una peça 
del seu repertori.
Ho organitza: Escola de Música SCV

CURSOS I TALLERS
Al Centre Cultural, d’abril a juny
Matrícula gratuïta. Preu: 35,40 €
- Cuina d’estiu: dilluns, de 19 a 22 h.
- Cuina de fusió oriental-catalana: dijous, 
de 19 a 22 h
- Cuina d’autor: dimecres, de 19 a 22 h
- Creació d’efectes especials i emotion 
graphics: dijous, de 19 a 21 h
- Taitxi: dimecres, de 17 a 19 h
Iniciació a la fotografia digital
Curs organitzat per Acció Fotogràfica 
Ripollet, a càrrec de Joan Serrano. Del 9 
d’abril al 16 de juliol, els dilluns, de 10 a 
12 h, al Centre Cultural. Preu: 125 €.
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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 4 al 30 d’abril
A la Sala d’Art 
“365 pàgines: un itinerari literari”
Inauguració i visita guiada: dijous 19 
d’abril, a les 19 h
Per a aquesta exposició -emmarca-
da, enguany, en l’Any del Llibre-, els 
alumnes dels tallers d’art del Centre 
Cultural han centrat els seus esforços 
i el seu treball en el món de la lletra 
impresa. 

Del 4 al 30 d’abril
A la Sala 1 d’Exposicions
“Pessigolles. Catàleg d’emocions i 
sentiments”
Activitat familiar sobre l’exposició: 
dissabte 28 d’abril, a les 11 h.
Cal inscripció prèvia.
Mostra itinerant organitzada pel Con-
sell Català del Llibre Infantil i Juvenil. 
Quan algú anomena la paraula “pes-
sigolles”, provoca més d’un somriure 
entre la gent que l’escolta. Però 
aquest mot no només està relacionat 
amb el somriure i el riure. També amb 
la tendresa, la timidesa... i, fins i tot, 
la tristesa. L’exposició vol mostrar les 
emocions i els sentiments més co-
muns entre les persones i la manera 
com es reflecteixen en contes i novel-
les per a infants i joves. 

Fins al 8 d’abril
“Projectes dels pressupostos 
participatius 2018”
Exposició dels projectes de pressu-
postos participatius elaborats pels 
alumnes de 4t d’ESO dels instituts 
de Ripollet, amb el suport tècnic de 
l’Ajuntament i els centres educatius-

Del 9 al 22 d’abril
“Ripollet Rock. Fotos aniversari”
Un cop finalitzada la celebració del 
seu 25è aniversari, l’Associació Ripo-
llet Rock exposa un recull de fotogra-
fies de tots els actes realitzats l’any 
passat. 

Del 23 al 29 d’abril
“Lletra a lletra”
Exposició dels treballs sorgits del 
projecte “Lletra a lletra. Fem mu-
nicipi”, que s’ha portat a terme a 
les escoles Tiana, Enric Tatché, 
Gassó i Escursell. El projecte, una 
col·laboració entre l’Ajuntament de 
Ripollet, la Biblioteca Municipal i la 
Diputació de Barcelona, té l’objectiu 
de fomentar la competència lingüísti-
ca dels alumnes i crear un vincle amb 
la comunitat. 

CeNtRe
D’INteRPRetACIÓ
DeL PAtRIMONI (CIP)
“Andreu Solà. La mirada d’un 
ripolletenc a la Catalunya 
modernista” 
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
16 d’abril 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”
Aquesta exposició d’Acció Fotogràfica 
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 2 al 30 d’abril
“Sant Antoni Abat Ripollet”
A càrrec d’AFOCER.
Exposició de les fotografies finalistes 
i la guanyadora del concurs d’Insta-
gram que l’entitat va organitzar per 
a la celebració de Sant Antoni Abat a 
Ripollet d’enguany.
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InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet 
Youtube: RipolletTV
L’Ajuntament a la xarxa
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Facebook: Ajuntament de Ripollet
Twitter: @AjRipollet 
Instagram: AjuntamentRipollet
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Albert
Jordana
 
President del Club Handbol
Ripollet

Albert Jordana porta gairebé tota una 
vida vinculat al Club Handbol Ripollet, 
primer com a jugador i posteriorment 
com a entrenador. Actualment n’és el 
president des que el club es va reiniciar 
l’any 2005. 

Quin va ser el teu primer contacte amb 
el Club Handbol Ripollet?
A mi l’esport m’agrada molt, tot i que 
en Educació Física al col·legi no havia 
destacat mai. Però hi havia un amic meu 
que em van dir que anés als entrena-
ments d’handbol els dissabtes i que des-
prés ens deixaven banyar a la piscina. Hi 
vaig anar i em va agradar. Com el meu 
pare també estava a la junta directiva, ja 
hi vaig anar cada dissabte i fins ara. Pri-
mer vaig estar a l’Infantil i després vaig 
ser Cadet. Amb l’edat del Juvenil ja tenia 
el primer títol d’entrenador i entrenava 
els equips infantils.

Què és el que et va enganxar?
A part que ja coneixia a nens que 
entrenaven, els dos entrenadors que hi 
havia. Ens ho passàvem bé les dues hores 
que estàvem entrenant. L’handbol ja el 
coneixia, m’agradava veure’l, però no 
m’havia plantejat jugar-hi. Quan el vaig 
provar, em va agradar. És un esport que, 
quan el proves, t’enganxa.

Per què l’handbol i no un altre esport 
més majoritari, com podria ser el futbol 
o el bàsquet?
L’handbol és un esport de defensa i atac, 
et mous i sempre toques la pilota. És un 
esport de contacte sa i és molt complet.

Què representa per a tu el Club Handbol 
Ripollet?
Ara mateix un club d’amics. Amb la 
directiva i els jugadors som un grup 
d’amics. 

Abans també era un club d’amics?
Era diferent. Hi havia un equip a dalt 
que competia en l’àmbit nacional i els 
que estàvem a baix teníem un objectiu, 
teníem un mirall. Ara els infants tenen 
l’objectiu de voler jugar a l’equip sènior, 
però no és com abans. Potser si creixem 
i podem fer més equips... Però ara és un 
club d’amics.

Vas ser jugador i llavors entrenador del 
club fins als 26 anys...
Sí. I als 30 vaig tornar a com entrenador 
dels equips de base. Llavors el club es va 
parar aquells 10 anys i després el vam 
reiniciar.

Vas reiniciar el club, juntament amb 
Jordi Allepuz, l’any 2005.
Sí, ens vam ajuntar amb el Jordi Alle-
puz al Centre Cultural i vam provar de 
tornar a fer-lo funcionar. Vam fer una 
reunió amb 12 persones i vam cridar a 
més gent. Van venir infants que volien 
començar a entrenar i aquí va començar 
tot. El primer any va ser president el 
Jordi Allepuz i després ja vaig agafar el 
càrrec jo.

Van ser uns anys durs per fer ressorgir 
el club?
No ens va costar gaire. El club estava en 
actiu, els estatuts els teníem, l’únic que 
no competíem. Els primers anys van ser 
durs en l’àmbit competitiu, perquè vam 
fer un equip sènior que no havien jugat 
mai. El meu fill va començar a l’equip 
sènior amb 16 anys perquè no n’hi havia 
d’altres. Perdien de pallissa, però estaven 
allà cada dia entrenant.

L’handbol no t’ha tret temps d’altres 
coses?
No. Quan estudiava, amb 16 o 18 anys, 
anava a entrenar i arribava a casa a les 12 
de la nit i l’endemà em llevava a les 5.30 
h per anar a estudiar o treballar.

Però una mica de disciplina i sacrifici sí 
que requereix... 
Si t’agrada alguna cosa, no és sacrifici. 
Ho fas perquè t’agrada. És com el que 
va a un bar cada dia a prendre un parell 
de cerveses amb els seus amics. Aquí vas 
amb els teus amics a entrenar dos dies a 
la setmana.

qUI éS...

nnnnnn
“Si t'agrada alguna 
cosa, no és sacrifici"
nnnnnn
Parles de passar-t’ho bé, no pas de la 
part competitiva de l’esport...
En aquestes categories has d’anar a pas-
sar-t’ho bé. Si després guanyes, molt bé. 
Si perds, ja guanyaràs la setmana que ve. 
Però has de passar-t’ho bé.

Ara, quantes hores a la setmana li has 
de dedicar al club? 
Unes 4 o 5 hores sense comptar el partit. 
Als partits hi vaig sempre perquè els 
meus fills juguen. D’altra banda, sóc el 
típic president que va a tots els entre-
naments. No em quedo a tots, però 
em passo a treure el cap per veure si els 
entrenadors estan i quanta gent ha anat a 
entrenar.

Els teus fills estaran contents que tots 
estigueu dins d’aquest món.
Sí. Els meus fills entrenen els dos. El gran 
és entrenador del Cadet i fins ara havia 
portat l’equip femení. L’altre fill està 
entrenant el grup dels petits, que van 
començar fa tres mesos.

Quin balanç en fas de la teva trajectòria 
dins del club?
He recuperat contactes que coneixia 
i que ara ens hem tornat a trobar. No 
només de Ripollet, sinó d’altres llocs on 
anem a jugar. Hem fet moltes amistats. 
També sempre hi ha alguna enrabiada, 
però són coses que passen. 

Mireia Folguera
Intus


