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Tota l’activitat cultural

de la ciutat
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La municipalització de l’aigua
no prospera per manca de suports / 
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S’endega el procés participatiu del 
nou casal de barri Pont Vell-Tiana /
Pàg. 7

Comença la construcció de la nova 
font transitable del parc del riu /
Pàg. 9

PARLEM AMB Jorge Pérez (Ripolab) /
Pàg. 17

La gent gran
pensa la futura
residència / Pàg. 3
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Diada LGTBI
Dissabte 21 de juliol de 2018 Parc del Riu Ripoll

Divendres 20 juliol, a les 22 h, al pati del Centre Cultural
Cinema a la fresca: Call Me By Your Name
Activitat emmarcada dins els actes de l’Any del Llibre

Dissabte 21 juliol
12 h, al pati del Centre Cultural
Tapa’n’Roll: concert de Rockin Tenders i Nameless Band
Organitza: Ripollet Rock

20 h, al parc del Riu Ripoll
Concentració i lectura de manifest
Actuacions:
—Batucada de Rythm’n’Moyo
—Flashmob de Parados Unidos
—Epidemic Dance Show
—Dansa Jove
Concerts:
—Putilatex (electroclash mítics, concert exclusiu a Catalunya)
—La Prohibida (la reina de l’hivern)
—Ladilla Rusa (electropop costumista d’extraradi)
—La Ogra (que todo lo logra!, directe de Mèxic)
—Bren & Lury (hip-hop en estat pur)
—PD Teo Punxa (fi de festa!)
Presenta: Ly

Servei de barra
amb preus populars!
#RipoLGTBI
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AMB 
TOTA LA 
LLETRA

Construint junts 
un equipament per a la 
gent gran de Ripollet 

El passat 10 de maig, tenia lloc la pri-
mera trobada ciutadana del procés par-
ticipatiu “Pensa en gran”. Impulsat per 
l’Ajuntament, aquest procés té com a 
objectiu elaborar una proposta consen-
suada i factible d’un nou equipament 
per a la gent gran de Ripollet. Aquesta 
inclourà tant aspectes arquitectònics i 
de gestió i participació, com el model 
d’atenció i el catàleg de serveis que 
hauria d’oferir l’equipament. Està pre-
vist que la proposta definitiva es pre-
senti al públic i a la Generalitat de Cata-
lunya com el projecte que compta amb 
la legitimitat del veïnat de Ripollet.

Un espai per ordenar el debat
“Pensa en gran” respon a la voluntat de 
l’Ajuntament de Ripollet de crear un es-
pai per “reunir-nos i canalitzar totes les 
idees i opinions que hi ha a la ciutat i po-
sar-les en comú”, explica Reyes Muñoz, 
regidora de Serveis Socials, ja que es 
tracta d’un equipament llargament re-
ivindicat pel veïnat. Suara Cooperativa 
és la responsable del procés, una empresa 
d’economia social amb més de 30 anys 
d’experiència en el sector de l’atenció a 
les persones, la qual, segons Muñoz, fa 
objectiva la situació: “Quan estàs a dins, 
implicada i amb tantes necessitats per 
cobrir, algú amb experiència i una visió 
externa t’ajuda a ordenar totes les opi-
nions”. 

El procés finalitzarà el 19 de juliol amb 
una proposta final d’equipament, con-
sensuada, elaborada pel grup participa-
tiu. Durant les primeres setmanes del 
procés, es va constituir aquest grup, 
obert a tothom qui volia participar-hi. 
Està format per una quarantena de per-
sones, entre les quals hi ha veïns i veïnes 
a títol individual i representant d’entitats 
i forces polítiques del municipi: AV Sant 
Andreu i Can Vargas, Càritas, Amics de 
la Gent Gran, Centre d’Esplai La Gresca, 
Creu Roja, Marea Pensionista, SAD Ri-
pollet, Serveis Socials de l’Ajuntament, 
els CAP de Ripollet, Casal d’Avis, Club 
de Jubilats i Pensionistes, Decidim Ri-
pollet, PP Ripollet i ERC Ripollet.  

Fent camí cap a la Generalitat
La proposta final serà “un projecte que, 
com hi ha participat, la gent se’l creu i 
s’implica”, diu Muñoz, qui també insis-
teix en la necessitat que aquest projec-
te sigui factible: “Volem que sigui molt 
real i viable, per anar convençuts/des a la 
Generalitat”. Tot i la negativa de la Ge-
neralitat a construir nous equipaments, 
la intenció de l’equip de govern és que el 
projecte torni a posar-se damunt la tau-
la: “Ja hem avisat la Generalitat que hem 
començat a fer això, que al setembre, 
aproximadament, tindrem un projecte 
final i ja els hem convidat que vinguin 
a veure la cloenda o, si més no, que ens 
concertin una reunió per poder-hi parlar 
seriosament”. Muñoz es mostra optimis-
ta, ja que des de l’administració catalana 
s’ha obert una via de diàleg: “Tot i que 
és difícil, sí que ens va dir que, depenent 
del model, del projecte, de les places i 
d’altres moltes coses, podria arribar a 
concertar el 100% de les places”. La na-
turalesa del projecte que s’hi presentaria, 
sorgit d’un procés participatiu “encara 
consolida més el projecte i la Generalitat 
no el pot deixar de banda, perquè ho ha 
fet tot Ripollet”.

nnnnnn
“L’objectiu és 
reunir-nos i canalitzar 
les idees i opinions 
que hi ha a la ciutat” 
—Reyes Muñoz
nnnnnn
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Marc Obradó
Arquitecte d’EXE Arquitectura
—
Del procés participatiu sortirà una proposta d’edi-
fici dissenyada per la ciutadania.
M’encanta l’arquitectura participativa perquè els mi-
llors projectes, els que més ens han satisfet, han nascut 
en processos participatius. És una arquitectura resultant 
d’escoltar les persones i usuaris abans que les lleis i les 
normatives. 

Què et sembla el terreny on s’ubicaria
l’equipament?
És un solar carregat de virtuts. L’entorn en què es troba 
és envejable: tranquil, poc transitat, envoltat de vida i 
serveis. Hi ha l’escola, zona residencial amb famílies, el 
CAP i és a tocar del parc dels Pinetons, que és un pulmó 
verd fantàstic.

Com han de ser aquest tipus d’edificis?
Aquests edificis orientats a les persones han de ser 
amables amb els usuaris. En el cas d’una residència, 
molt pensada pels treballadors, residents, familiars... i, 
evidentment, amable amb els veïns i el seu entorn directe. 
Han de ser equipaments saludables i lluminosos. El lloc 
hauria de ser tan fantàstic que ens moríssim de ganes 
d’anar-hi, en comptes de quedar-nos a casa fins que no 
puguem ser-hi més.

I també sostenibles i respectuosos amb el medi 
ambient, oi?
Creiem que és de vital importància en el moment en què 
vivim. En aquest equipament en concret, per l’enverga-
dura que té, hauria de tenir en compte la ciutat, l’entorn 
i les persones per generar espais saludables i alegres, que 
siguin biofílics, que ens connectin amb la natura i que 
no sigui un edifici fred, dur i trist, sinó tot el contrari. 
Edificis que fossin molt eficients amb l’energia: hauria 
de funcionar, durant el dia, 100% amb l’energia del sol i, 
fins i tot, poder-ne captar més.

Poden afectar aquests factors a l’usuari?
El sol fet de recollir aigua de pluja pot esdevenir un ele-
ment terapèutic, en aquest cas, per a la gent gran en una 
residència. Quan reculls aigua de pluja, la pots utilitzar 
per regar el jardí, per abastir les cisternes dels vàters... 
però si aquest jardí fos també una horta abonada amb les 
restes orgàniques del menjador, on es generessin activitats 
i tallers, podria convertir-se en un espai de treball tera-
pèutic i influir en la salut emociona de les persones.

L’AFEGIT Què vol la gent?
El grup participatiu, a l’hora d’elaborar la proposta final, tin-
drà en compte les opinions recollides a les 201 enquestes que 
s’han realitzat de forma presencial, durant el mes de maig, en 
els punts informatius instal·lats en diferents barris del municipi 
(113 enquestes), les que s’han repartit a les entitats (81), així 
com les realitzades a través del web participa.ripollet.cat (7). La 
major part de les persones enquestades són majors de 65 anys 
(60,19%), majoritàriament dones, un grup que pot trobar-se 
directament relacionat amb el debat del futur equipament.

La major part de les persones enquestades creuen que necessi-
taran suport extern en algun moment de la seva vida i prefe-
ririen allargar l’estada al seu domicili el màxim temps possible. 
En el cas de necessitar un centre residencial, fins i tot, moltes 
van mostrar el desig de traslladar mobiliari o pertinences al 
centre residencial en cas d’haver-s’hi d’instal·lar, perquè l’espai 
s’assembli a la seva llar. També una àmplia majoria vol poder 
decidir en els temes relacionats amb la seva estada en el centre.
Respecte als serveis que hauria d’oferir el nou equipament, els 
més sol·licitats són els àpats i la bugaderia a domicili, el suport 
en les tasques de neteja, l’acompanyament i suport, l’atenció 
mèdica a domicili i el suport a la higiene personal. 
Amb les opinions recollides a les enquestes, s’ha elaborat una 
Diagnosi ciutadana, un document de treball bàsic pel grup par-
ticipatiu sobre les necessitats i potencialitats detectades per la po-
blació. Genís Giner, un dels responsables del procés, destaca la 
seva importància: “Ens ajudarà a centrar el debat, perquè aquest 
ha d’anar condicionat a les necessitats. Sinó, estaríem fent una 
cosa que no és realista”. 

L’edifici, el model d’atenció i els serveis
Amb l’objectiu de dotar el grup participatiu d’eines per de-
senvolupar la proposta final d’equipament, es van organitzar 
dues xerrades, obertes a tota la ciutadania, amb ponències de 
professionals dedicats a l’atenció a la gent gran. 
La primera va tenir lloc el 7 de juny, a l’escola Els Pinetons, 
on es van exposar alguns elements arquitectònics a tenir en 
compte a l’hora de dissenyar l’edifici i el funcionament de di-
ferents serveis i equipaments disponibles per a gent gran al 
municipi i altres poblacions veïnes, com els centres de dia, el 
Servei d’Ajuda Domiciliària, els pisos tutelats, els casals i les 
residències. La segona, celebrada el 21 de juny, al Casal d’Avis, 
es va centrar en els principis i valors que regeixen un model 
d’atenció centrat en les persones. 
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Segons la programació territorial dels serveis socials 
especialitzats de la Generalitat 2018-15,  el Vallès 
Occidental és una zona d’actuació de preferència alta pel 
que fa a la construcció de places.

Residència assistida
—Persones majors de 65, amb grau II

i III de dependència: 16.943
—Places registrades (2013): 5.365
—Interval d’increment de places: 391 - 782

Servei de Centre de dia
—Majors de 65, amb grau I, II i III de dependència: 24.663
—Places registrades (2013): 1.822
—Interval d’increment de places: 51 -101

Equipaments per a gent gran
amb dependència a Ripollet:

—Centre de Dia Can Vargas, de 
titularitat pública, depenent 
de la Generalitat, amb 60 
places concertades i una llista 
d’espera d’unes 50 persones.

—Residència privada Hogar Mevi, 
amb 23 places residencials  i 2 
de centre de dia.

4.850 
persones
de 65 a 84 anys

690 
persones majors 
de 85 anys

54 
noves persones 
dependents el 2017EN XIFRES...

78,91 % 
índex d’envelliment

* Idescat 2017 i Diagnosi ciutadana del procés participatiu “Pensa en gran”

Dibuixant sobre el terreny
A hores d’ara, la ubicació del nou equi-
pament és l’únic punt definit del projec-
te. El terreny, delimitat per les avingudes 
del Mediterrani i Catalunya i els carrers 
Barberà del Vallès i Puigmal, té 19.000 
m², és de titularitat municipal i no té cap 
limitació pel que fa a espai edificable. Cal 
tenir en compte, però, que s’haurien de 
refer els estudis geotècnics, ja que hi ha 
coberts els fonaments de l’anterior pro-
jecte de residència.  “És un espai obert, 
en un barri obert, amb una zona verda, 
on es poden crear unes sinergies molt 
boniques amb l’escola bressol, un CAP, 
una escola potent...”, explica la regidora. 
De fet, el grup participatiu té clar que 
vol obrir les portes de l’equipament a la 
ciutadania i pugui convertir-se en un 
agent actiu més a la vida del barri i de 
Ripollet. La intenció és crear un centre 
que pugui oferir diversos serveis, pensat 
tant pels usuaris, com per a les seves fa-
mílies i el personal que hi treballi. 

nnnnnn
“La residència serà 
prioritat del govern el 
que queda de 2018”  
—José M. Osuna
nnnnnn

El projecte fallit del Centre 
d’Atenció Integral
El 2006, l’Ajuntament i Grupo Sergesa 
signaven l’acord de construcció i gestió 
del macrocentre de serveis. L’empresa 
assumia els costos de construcció, uns 17 
milions d’€. El projecte contemplava la 
posada en marxa d’una residència de 144 
places, un centre de dia amb 32, un mò-
dul sociosanitari, un hospital geriàtric, un 
casal d’avis i pisos tutelats. El 70% de les 
places serien públiques. 
Amb l’inici de les obres, el 2007, es troba 
un jaciment arqueològic que comença a 
endarrerir els treballs. Després ho va fer 
la crisi econòmica i la fallida de l’empre-
sa constructora. El 2008 ja s’aturaven les 
obres i, el 2012, l’Ajuntament signava un 
acord pel qual es quedava el que hi havia 
construït i retornava la fiança de 593.000 
€ a l’empresa. Finalment, el 2014, es tapa-
ven els forats destinats als fonaments. 
Des de llavors, l’equipament per a la gent 
gran ha estat una reivindicació veïnal 
constant, sobretot pel Club de Jubilats i 
Pensionistes. El projecte participatiu pre-
tén unir totes les veus i treballar plegats 

perquè l’equipament sigui una realitat. 
Tot i que el procés participatiu no asse-
gura la construcció d’aquest equipament, 
l’alcalde, José M. Osuna, en una de les ses-
sions participatives, comentava que ser-
virà “per tenir-la abans del que ens pen-
sem”. Osuna es va comprometre a “fer de 
la residència una prioritat pel que queda 
de 2018 i que la Generalitat marqui un 
calendari”. Està convençut que, un cop 
finalitzat el procés participatiu, “serem 
més forts, estarem més units i convençuts 
de la necessitat de la residència aquí i ara”.

Sandra Rivera
Intus
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LA CASA 
GRAN

nnnnnnn
L’alcalde es reuneix amb una 
vintena d’empresaris dels polígons
Al maig, l’alcalde, José M. Osuna, es va 
reunir amb una vintena de represen-
tants dels polígons d’activitat econòmi-
ca de Ripollet (PAE) per exposar-los el 
resultat de l’estudi de diagnosi territorial 
que, conjuntament amb Montcada i 
Reixac, es va encarregar el 2017 per 
detectar les necessitats d’intervenció i 
millorar la competitivitat. Els represen-
tants van poder validar el contingut i 
afegir-hi consideracions. Durant les re-
unions, també es van presentar les línies 
de treball del PMO i la predisposició 
municipal a donar suport a les empreses 
ubicades a Ripollet, manifestant que, 
pròximament, es realitzarà una nova 
reunió per a l’impuls de l’associació 
empresarial.

nnnnnnn
Presentació de candidatures
a Defensor/a de la Ciutadania
Del 2 de juliol al 10 d’agost, s’obre el 
procés de convocatòria pública per 
presentar les candidatures al càrrec 
de Defensor/a de la Ciutadania. Les 
persones interessades han de presentar a 
l’OAC el seu CV, una carta de motiva-
ció i una  proposta de desenvolupament 
del càrrec. Les associacions i col·lectius 
locals també poden presentar candidats, 
incorporant un document on s’exposin 
els valors de la persona candidata. 
Per a més informació sobre el pro-
cés, es pot consultar el Reglament del 
Defensor/a de la Ciutadania a l’apartat 
de “Govern obert i transparència” del 
web municipal ripollet.cat.

nnnnnnn
El Ple rebutja la municipalització 
del servei de l’aigua a Ripollet
Amb 11 vots en contra i 10 a favor, el Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Ripollet va rebutjar la gestió directa de l’abastament d’aigua a Ripollet, 
en la sessió plenària extraordinària celebrada el dijous, 21 de maig, una 
sessió celebrada per l’aprovació d’una moció presentada d’urgència 
pel grup de C’s al ple del maig. L’alcalde, José M. Osuna, es va mostrar 
decebut amb el resultat: “Crec que hem perdut una excel·lent oportuni-
tat de gestionar els nostres béns i serveis públics”, deia, fent referencia 
a l’impacte positiu que hagués tingut la municipalització de l’aigua en la 
gestió directa d’altres serveis, com el de la neteja d’edificis municipals i 
les escoles bressol.

Decidim només va aconseguir sumar el suport d’ERC i la regidora no ads-
crita Mònica Labora, fent que la proposta fos tombada amb el vot contrari 
del PSC, C’s, PP i PDECAT. Així, es posava fi a un projecte que Decidim 
ja defensava al seu programa electoral i que començava a caminar amb la 
creació de la regidoria de Serveis Municipals i Municipalitzacions.
El setembre del 2017, el Ple Municipal aprovava la creació de la Comissió 
Municipal de l’Aigua encarregada d’estudiar la viabilitat del projecte de 
gestió directa a través de l’empresa municipal Gestiona, mitjà propi S.L., 
actualment ja constituïda. Aquesta Comissió, formada per les formaci-
ons polítiques amb representació a l’Ajuntament, tècnics municipals, una 
representant dels usuaris i un equip tècnic multidisciplinari, treballava 
paral·lelament al procés participatiu “Aigua, font de drets”, l’objectiu del 
qual era recollir opinions de la ciutadania i oferir ponències relacionades 
amb diferents processos de municipalització del servei. 
Durant el ple, Castillejo, va presentar l’informe elaborat per la Comis-
sió, amb una proposta concreta de gestió directa de l’abastament d’aigua. 
Va destacar els avantatges econòmics, democràtics, laborals i socials i els 
informes i suports que avalen el projecte. 
La regidora no adscrita Mònica Laborda i ERC votaven a favor, defensant 
la “no privatització del servei” la primera i les polítiques “d’esquerres i pro-
gressistes” els segons. D’altra banda, el PDECAT i C’s posaven en dubte 
els números presentats a l’informe i votaven en contra, mentre que el PP 
acompanyava el seu “no” demanant que es deixessin de destinar recursos a 
aquest “nyap polític” del govern. 
El PSC, tot i mostrar-se a favor de la municipalització d’altres serveis, va 
votar en contra, justificant que econòmicament “no surt a compte”. El vot 
dels socialistes era clau per tirar endavant la municipalització i és per això 
que l’equip de govern, segons l’alcalde, havia demanat l’abstenció del PSC 
en aquesta aprovació inicial per guanyar temps per estudiar la municipa-
lització del servei de neteja d’edificis municipals, ja aprovada, o les escoles 
bressol.
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nnnnnnn
El veïnat de Pont Vell-
Tiana reflexiona sobre 
el futur casal de barri
L’Escola Tiana va acollir, el 18 de juny, la trobada 
ciutadana del procés participatiu que té com a ob-
jectiu definir la funcionalitat d’un nou casal al barri 
de Pont Vell-Tiana. Entre la quinzena d’assistents 
hi havia representants d’entitats del barri, com ara 
l’associació de veïns, Creu Roja, Diables de Ripollet 
o Centre d’Esplai La Gresca, i del centre educatiu, 
així com persones a títol individual.

Durant la trobada, les persones assistents es van 
dividir en grups per debatre sobre tres temàtiques al 
voltant del futur casal: la convivència, l’espai i les ac-
tivitats. Amb cadascun dels grups, una integrant de 
la cooperativa La Fabric@, responsable del procés, 
organitzava el debat. En acabar, es va fer una posada 
en comú de les idees que havien sorgit.
El procés participatiu neix com a resposta a la 
reivindicació veïnal per aconseguir un nou casal 
de barri. L’Ajuntament es va comprometre a ofe-
rir aquest casal, ja que el Centre Cívic actual no 
disposa dels requisits necessaris per al desenvolupa-
ment d’activitats i és un espai de lloguer. Davant la 
possibilitat d’ubicar el nou casal en el Celler Coope-
ratiu l’Ajuntament està estudiant la compra d’altres 
edificis, després de trobar-se amb traves legals per 
l’adquisició d’aquest espai històric. La intenció 
del consistori és la compra d’un nou edifici abans 
d’acabar la legislatura, a poder ser abans que acabi el 
2018, i posar en marxa un casal de i per a la gent del 
barri, que generi cohesió social, permeti el treball en 
xarxa i garanteixi l’oferta cultural del barri.
Aquesta trobada va ser la segona d’aquest procés 
participatiu. La primera es va portar a terme amb les 
entitats que fan ús del Centre Cívic. Pròximament 
tindrà lloc la tercera i última fase del procés, un acte 
públic a peu de carrer. També s’han col·locat urnes 
de suggeriments a la Creu Roja, l’AAVV Tiana, el 
Centre Cívic Pont Vell, el Forn Planas, la Farmàcia 
Costa, el bar La Flor de Mayo i la Biblioteca. 

nnnnnnn
3 milions d’€ per millorar 
equipaments
El Ple Municipal del mes de maig, amb els vots en contra del 
PDECAT, PP i C’s, l’abstenció del PSC i els vots favorables 
de la resta de formacions, va aprovar una modificació de crè-
dit “important”, segons la regidora d’Hisenda, Pilar Castille-
jo. Són 3.422.867,63 € procedents de romanents i de noves 
subvencions de la Diputació de Barcelona, per la millora 
d’equipaments municipals, i de l’AMB, d’uns 500.000 €, per 
redactar el projecte del nou model de recollida de residus.
Uns 3,2 milions es destinaran a inversions considerades “més 
prioritàries” per l’equip de govern, com ara la concreció dels 
projectes dels pressupostos participatius i l’ampliació dels 
programes del PMO. En l’àmbit de l’esport, les actuacions 
previstes són la reforma dels banys i la millora de la pista del 
Pavelló Joan Creus, la millora de l’adherència de la pista del 
Pavelló Francesc Barneda, la renovació de la gespa del camp 
de futbol i els vestidors del camp de l’Industrial i, pel que fa al 
Poliesportiu, el tancament de la pista de grades i el canvi de 
finestres de la piscina coberta. Es destinaran, també, 200.000 
€ a actuacions a les escoles, 164.000 € al Mercat Muncipal i 
10.000 € a la convocatòria d’un concurs d’idees per redactar 
un projecte d’habitatge públic. Les inversions contemplen, 
també, millores en el transport públic i en els carrers Sant 
Jaume i Balmes i es destinarà una partida per rehabilitar les 
oficines municipals del c. Salut, on es traslladaria el personal 
ubicat a les oficines del c. Balmes, número 8. 

Aprovada la moció de Marea Pensionista 
Sergio Linares, membre de Marea Pensionista Ripollet, va ser 
el responsable de llegir la moció que presentava el moviment 
“per instar al Govern espanyol i als grups parlamentaris eu-
ropeus a la Comissió Europea perquè rebutgi la creació d’un 
producte paneuropeu de pensions individuals”. La moció va 
quedar aprovada amb els vots a favor de Mònica Laborda, 
ERC, PSC i Decidim i l’abstenció del PDCAT, PP i C’s.
També van quedar aprovades la resta de mocions que s’hi 
presentaven: “de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de 
la justícia espanyola i per la creació d’un ordenament jurídic 
amb perspectiva feminista”, de Decidim;  “per al foment de la 
igualtat en l’àmbit de la cultura”, de Mònica Laborda; “per re-
tre homenatge als ripolletencs deportats als camps nazis amb 
la participació en el projecte Stolpesteine”, de Decidim, PSC i 
ERC; i “per reivindicar l’hospital comarcal” de C’s.
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Continua la remodelació 
de Calvari i comença la del 
parc dels Mestres
S’ha iniciat la remodelació del carrer del Calvari, entre els 
carrers de l’Estrella i del Padró. Els treballs, executats per 
l’empresa Voracys SL, tenen una durada de tres mesos i un 
cost aproximat de 234.000 €, finançats per l’ÀMB. El projecte 
inclou la renovació total del paviment i voreres, connexions 
dels embornals d’aigües pluvials –ara inexistents–, grapat de les 
línies elèctriques a la façana i l’encreuament soterrat de passos 
de serveis. També es renova el mobiliari urbà, l’enllumenat i es 
posaran més arbres. A més, es restaurarà el mosaic de Josep M. 
Brull, situat al xamfrà de Padrò amb Anselm Clavé.
D’altra banda, dins el projecte ‘Parcs segurs, infants il·lesos’, 
proposat pels alumnes de 4t d’ESO del municipi, a través 
dels Pressupostos Participatius, s’està remodelant el parc dels 
Mestres. L’actuació consisteix en la pavimentació amb sol 
sintètic, reordenació de l’espai i col·locació d’una nova tanca, 
tot orientat millorar la seguretat dels infants en aquest cèntric 
espai, de 655 m². Dins el mateix pla, també està previst actuar 
pròximament en el parc de Rizal. En conjunt, s’invertiran uns 
88.000 € entre els dos parcs.

Parc dels Mestres
Se substitueix el paviment i la tanca perimetral, per millorar la seguretat 

Remodelació del carrer del Calvari
Es refan les voreres, el vial i es canalitzen les aigües pluvials i els serveis

Millores del carril bici (11 km) 
S’ha repintat i s’han col·locat protectors nous.
A més, s’ha reordenat el tram de Santiga i pròximament
s’acabarà la connexió amb Montcada  

Instal·lats els sonomàfors dels Pressupostos Participatius
Disposen d’un sensor que activa les senyals
acústiques amb un comandament a distància

Neteja d’embornals
Dins el pla de manteniment del clavegueram,
s’han netejat els embornals del carrer de Padró 

Dins les reunions periòdiques que 
realitza l’Ajuntament a l’Ecoparc 2, en 
compliment del protocol de seguiment, 
recentment va estar a la planta la pri-
mera tinenta d’alcalde, Pilar Castillejo, 
juntament amb responsables de la planta 
i de l’AMB, ens de qui depèn l’Ecoparc. 
El motiu era supervisar el funcionament 
i la darrera millora que s’hi està realit-
zant. Aquesta consisteix en la substitu-
ció de la coberta de 4.850 m² de la zona 
de descàrrega dels camions, que tindrà 
un cost de 400.000 €, assumit pel ma-
teix Ecoparc. La coberta estava d’origen 

nnnnnnn
L’Ecoparc 2 substitueix la coberta per una més estanca

La primera tinenta d’alcalde, Pilar Castillejo, en la visita
de supervisió a l’Ecoparc 2 de Montcada

de quan es va fer la planta, l’any 2015 i 
la seva substitució millorarà significa-
tivament l’estanquitat de l’angar. Està 
previst que l’obra finalitzi durant aquest 
mes de juliol.
Arran la pressió realitzada per l’Ajun-
tament amb la instal·lació de controls 
d’olors, l’Ecoparc va fer millores, que 
van reduir sensiblement les molèsties. 
Per això continua obert el formulari 
per denunciar incidències. És el bàner 
Estudi d’Olors de la web municipal 
ripollet.cat. Ara fa un any, van invertir 
1,3 milions per a canviar els biofiltres.
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PUNT
I APART

La font ornamental que hi havia davant 
de l’Ajuntament, al parc del riu Ripoll, 
està sent canviada per una nova font 
transitable. L’antiga s’ha enderrocat i 
l’espai de més de 400 m² es pavimen-
tarà –lliure de barreres arquitectò-
niques– i durà incrustats a terra una 
desena de sortidors i llums, automa-
titzats amb un sistema que controlarà 
diferents jocs i salts d’aigua. El projecte 
té un cost de 180.000 €.

El parc del riu Ripoll tindrà
una font transitable

La plaça dels Alcaldes de la 
República s’omple de verd
Seguint les indicacions de la “Diagnosi 
dels arbres, plantes i mobiliari urbà dels 
carrers, parcs i jardins de Ripollet”, l’Ajun-
tament ha procedit a enjardinar la plaça 
dels Alcaldes de la República. Així, s’hi han 
plantat zones arbustives on abans hi havia 
esplanades de prat. Per fer l’espai més aco-
llidor, s’han plantat rosers, eleagnus, her-
ba donzella, sàlvia de Jerusalem i ginebró, 
arbustos de diferents colors i textures que 
floreixen en diferents moments, resistents 

a la sequera i que s’adapten a les con-
dicions del sòl. A més, s’ha instal·lat 

una xarxa de tubs de reg gota a 
gota o cintes d’exsudació. Aquesta 
actualització del sistema de reg és 
conseqüència de l’aplicació de la 
normativa contra la legionel·losi.

Erradicació de la plaga
de les moreres

Des de fa mesos la Brigada de Jardine-
ria i l’empresa concessionària de part 

del manteniment dels parcs anaven 
detectant el despreniment de branques 
de moreres i troncs esberlats sobtada-
ment. Després diferents indagacions, 
es va descobrir que estaven sent ata-
cades per una nova espècia invasora 
d’escarabat que perforava l’interior 
dels arbres amb llargues galeries. Això 
ha obligat a fer una tala intensiva dels 
exemplars afectats, per evitar l’extensió 
de la infestació.

Actuacions en altres plagues
El passat mes de juny es van fer dife-
rents actuacions contra una plaga de 
pugó detectada a diferents espècies 
d’arbres del terme municipal. Es com-
baten amb tècniques biològiques, com 
ara la introduint insectes enemics del 
pugó, com són les marietes. Final-
ment, la Regidoria de Medi Ambient 
recomana el control de les aigües es-
tancades per prevenir la proliferació 
del mosquit tigre, que torna a amena-
çar amb l’arribada de les calors.

Maqueta de com quedarà la nova font

L’any 2017 es van perdre o abandonar a Ripollet 229 animals 
(49 gossos i 180 gats. Només 17 van ser retornats als seus pro-
pietaris, gràcies al xip i 43 van poder ser donats en adopció. 
Per fer front a aquesta preocupant situació, s’acaba de posar 
en marxa un nou protocol per a la gestió d’aquests animals, 
on intervenen la Regidoria de Protecció Animal, Policia Lo-
cal i l’associació Animales Ripollet.
L’objectiu és protegir i evitar patiment als animals abando-
nats a la via pública, tot establint els passos a seguir. Quan 
la Policia Local detecta un animal abandonat, es mira si està 

nnnnnnn
El benestar animal, un dret 

xipat, per contactar amb el propietari i si no Animales Ripo-
llet entra en acció, donant veus a les xarxes socials i buscant-li 
una casa d’acollida. L’ONG ha aprofitat per fer una crida per 
captar més famílies acollidores, perquè no vagin directament 
a la protectora.
Per la seva part, la Policia Local està sent formada sobre 
maltractament animal, amb un curset impartit per Viopet, 
projecte especialitzat l’acollida d’animals d’entorns de violèn-
cia familiar, que també permeten detectar casos de violències 
en l`àmbit domèstic, amb infants i de gènere.
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Opinió
Sorea deu estar eternament 
agraïda al PSC al PSC de Ripollet 
per permetre-li continuar fent 
negoci
L’accés a l’aigua potable ha estat reconegut com 
un dret humà. Des d’aquest punt de vista, l’ai-
gua és un bé comú, un producte que pertany 
a tota la ciutadania. Però vivim en una societat 
capitalista, on les lleis del mercat diuen que tot 
es pot comprar i vendre. Qualsevol producte o 
necessitat és susceptible de fer-hi negoci i obte-
nir-ne beneficis. L’aigua també, entre molts al-
tres. Quan el sector privat gestiona un bé públic, 
com és l’aigua, posa per sobre els seus interessos 
als de la comunitat. Pel sector privat, obtenir 
guanys és la primera prioritat. L’aigua, com a bé 
públic i dret de les persones que és, ha de deixar 
de ser una mercaderia. Ha de ser gestionada di-
rectament pel sector públic. Només així es ga-
rantirà un accés universal a aquesta, una gestió 
transparent i un control social. La gestió pública 
permetrà reinvertir els beneficis obtinguts en la 
millora de la qualitat del servei i es garantirà que 
cap ciutadà es quedi sense gaudir del seu dret a 
l’accés a l’aigua potable; sense anteposar a aquest 
dret la lògica de l’obtenció dels beneficis empre-
sarials.
A Ripollet hem deixat perdre una oportunitat 
històrica per a recuperar la gestió pública del 
servei d’aigua. Després de 50 anys de conces-
sió a SOREA, podíem aconseguir que el servei 
d’abastament d’aigua fos de tots i totes. No ha 
pogut ser. Que els partits de dretes votin a favor 
que l’abastament d’aigua continuï en mans pri-
vades, entra dins la lògica ideològica que man-
tenen. El que encara no hem pogut entendre és 
que un partit com el PSC hi voti en contra, i a 
més amb un argumentari ben pobre, minso, de-
plorable. Més encara quan el seu partit en altres 
municipis ha apostat i està apostant per la ges-
tió directa d’aquest servei, quan el mateix PSC 
a l’Àrea Metropolitana vota a favor de tramitar 
l’expedient de la municipalització de l’aigua a 
Ripollet.
Només hi trobem dues explicacions. Que hagin 
rebut pressions de la mateixa empresa concessi-
onària, cosa que el PSC local nega rotundament; 
o que actuïn per un interès purament electora-
lista de cara a les pròximes eleccions municipals 
de l’any que ve. De ser així demostra una miopia 
política superlativa. Han impedit que els cente-
nars de milers d’€ que el grup AGBAR s’empor-
ta de la gestió de l’aigua de Ripollet es quedin al 
poble. No sabem si el PSC local estarà content 
amb aquesta decisió, però el que és segur que 
la companyia d’aigües ho està celebrant. I, per a 
reblar el clau, no s’entén que puguin afirmar que 
estan a favor de municipalitzar la neteja dels edi-
ficis municipals i les llars d’infants, però l’abas-
tament d’aigua, no. Els dos primers són serveis 
deficitaris, el que dona guanys que se’l quedin 
els privats...

Con el agua de Ripollet no 
se juega. Ripollet no será el 
laboratorio de la CUP
Des del PSC hemos apoyado la creación de 
una empresa municipal para la limpieza de 
edificios públicos. En esta empresa hay 48 
trabajadoras con salarios bajos que pensa-
mos que lo mejor es que pasasen a estar en 
una empresa municipal. Pensamos lo mis-
mo para las trabajadoras de las 2 guarderías 
públicas. 
La municipalización del agua es otro tema. 
Llevamos 3 años escuchando al gobierno 
de Ripollet que van a municipalizar el agua. 
Un discurso lleno de carga ideológica de La 
CUP de Ripollet.
Una vez estudiados todos los informes nu-
estra conclusión es que no sería bueno para 
Ripollet y por eso hemos votado que NO a 
la municipalización de este servicio. 
Hemos votado que no a la municipaliza-
ción por algunas de las siguientes razones:
- El recibo del agua no será más barato y 
eso lo dice el informe del Ayuntamien-
to para los 3 próximos años. De hecho en 
Arenys de Munt que hizo un proceso simi-
lar, el agua ha subido desde que se munici-
palizo un 34%. Ripollet es el tercer pueblo 
del Área Metropolitana con el agua más 
económica.
- El agua no mejorará de calidad. Se com-
prará la misma agua a Aguas Ter Llobregat.
- En el servicio actual hay 8,7 personas con 
muy buenas condiciones económicas y se 
quieren contratar 6 personas más que las 
tendremos que pagar los usuarios del agua. 
¿Es necesario todo este personal o simple-
mente será más burocracia?
- Las inversiones prometidas de 250.000€ 
al año en la red de agua se pueden hacer 
igualmente dado que Sorea paga un canon 
al Ayuntamiento para ello que no se está 
ejecutando en la actualización de la red de 
abastecimiento y que se gasta en otros ser-
vicios municipales.
- Des de Julio del 2015, que entro en vigor 
la Ley 24/2015 sobre pobreza energética, 
no se ha cortado el suministro a ningún 
usuario doméstico. Antes de esa fecha solo 
se cortaba el suministro cuando el propio 
Ayuntamiento lo autorizaba.
La municipalización del agua es un debate 
artificial, de dogma político, que no preo-
cupa a los vecinos y vecinas de Ripollet. No 
dejaremos que Ripollet sea el laboratorio de 
La CUP nacional.

Con el agua no se juega
El gobierno de Decidim acaba de perder 
en un Pleno una de sus propuestas estelares 
para esta legislatura: la municipalización 
del servicio del agua. Sus propuestas, pla-
gadas de informes e incoherencias, no han 
logrado convencer a una mayoría suficien-
te del consistorio para hacerlo realidad. El 
grupo municipal de CIUDADANOS no 
puede mostrar su conformidad a una pro-
puesta que conllevaría, sin lugar a dudas, a 
tener que incrementar el recibo del agua 
en el corto y medio plazo. Unos gastos de 
personal mal contabilizados (entre 130.000 
y 200.000 € más), unos gastos jurídicos 
con un incremento de 18.000 € más que 
los actuales, las denominadas “inversiones 
de primer establecimiento” que disparan lo 
presupuestado y un sinfin de partidas más 
en las que el lector podría perderse por su 
minuciosidad, hacen que el NO a la pro-
puesta sea el único escenario posible para 
la defensa de lo que debe ser el interés ge-
neral de los ciudadanos. La administración, 
en este caso el Ayuntamiento de Ripollet, 
debe velar para que la prestación de dicho 
servicio público sea de calidad y se lleve 
a cabo de forma eficiente. De nada sirve 
acusar a la oposición de “cálculos interesa-
dos o partidistas” por parte de un gobierno 
sin rumbo que, entre otras sandeces boli-
varianas, no trajo al Pleno de la Corpora-
ción el debate sobre las ordenanzas fiscales 
del presente ejercicio e impidió con dicha 
medida que el IBI de todos los ciudadanos 
de Ripollet pudiera ser rebajado de forma 
gradual como ya se había realizado los dos 
ejercicios anteriores.
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3 años de postureo asambleario 
sin resultado para el mercado, 
la residencia ni la movilidad de 
Ripollet
El gobierno populista municipal llegó a los des-
pachos del gobierno de Ripollet prometiendo 
fantasías y han dado día tras día, tema tras tema, 
pasos atrás atrasando o alejando aún más las so-
luciones y las inversiones que los vecinos nece-
sitamos. Desde el primer día de esta legislatura 
el Partido Popular hemos solicitado al gobierno 
municipal la defensa de los intereses de Ripo-
llet y la gestión eficiente de los recursos pro-
pios. El PP llevamos al Parlament la inclusión 
presupuestaria del equipamiento para nuestros 
mayores. Seguimos denunciando la agresión 
medioambiental de la C-58 a pocos metros de 
los vecinos, el riesgo conocido y periódico de 
las inundaciones del río, etc. Pero el gobierno 
municipal con su tímida e incoherente actua-
ción en la Generalitat, la nula capacidad de ges-
tión y el abundante presupuesto para campañas 
de auto promoción han agotado la paciencia de 
muchos y nos han hecho perder a todos muchas 
oportunidades sin que en todo este tiempo haya 
llegado de otras administraciones ni el instituto, 
ni mejor transporte público.
El panorama interno no es mejor y algunos ya 
pueden ver en sus negocios, en su vecindario 
o en los medios de comunicación los efectos 
del bulling político afeando desde el gobierno 
municipal la opinión de unos y perdonando 
(de momento) la vida a los demás disconformes 
con votaciones a mano alzada en reuniones so-
bre temas en los que no se trabaja ni se avanza 
ni un centímetro. Vivimos en el 2018 no en 
1936 y la realidad de hoy es que un responsable 
de gobierno tiene que trabajar mucho en los 
despachos autonómicos y lo mismo para con-
seguir acuerdos municipales. Pero las multas, 
los slogans derrotistas trasnochados en lucha 
continua con fantasmas inventados siguen ha-
ciendo perder el dinero y el tiempo de todos los 
vecinos mientras nuestros mayores siguen sin 
equipamiento, circular es un drama y silenciar 
voces críticas no se hace aportando soluciones 
prácticas que podamos disfrutar sino estériles 
descalificaciones.
El PP de Ripollet trabajamos desde la oposi-
ción defendiendo nuestra postura en cada tema 
apoyando y compartiendo las decisiones que 
traigan mejor sanidad, seguridad o ayudas a la 
economía familiar. Pero que no nos esperen 
con actuaciones que a fecha de hoy, ha que-
dado claro que no sólo perjudican el bolsillo de 
los vecinos sino la convivencia entre todos los 
que vivimos en Ripollet.

El 28J tornem a reivindicar-nos!
Des del nostre grup sempre hem estat 
ferms en la defensa dels drets socials i civils, 
sense discriminacions, i on tothom, sigui 
quina sigui la seva condició, mai pugui ser 
subjecte a cap tipus d’odi o violència.
El pròxim 28 de juny tornem a comme-
morar el dia de l’alliberament LGTBI, una 
data assenyalada com una de les reivindi-
cacions més importants de la nostra histò-
ria recent. Cada any persones de totes les 
condicions es manifesten als carrers i pla-
ces de les ciutats i pobles d’arreu del món 
per demanar llibertat i igualtat.
Creiem que malgrat les millores legislati-
ves que hem pogut fer al nostre país, en-
cara hi ha molta feina per fer per tal d’er-
radicar la LGTBIfòbia. A més, encara avui 
a molts països del món tenir una condició 
LGTBI és motiu de pena de mort, cadena 
perpetua o presó durant anys. Només per 
aquest motiu ja val la pena fer un gest de 
solidaritat i de defensa dels drets humans 
per també aquells indrets on encara no hi 
ha esperança de millora.
A Ripollet en els últims anys la qüestió de 
les polítiques LGTBI ha estat a l’ordre del 
dia. Ho hem fet moltes vegades, però ho 
podem tornar a fer: felicitem el govern per 
aquesta feina feta. Creiem que la direcció 
que ha agafat el nostre Ajuntament és la 
correcta i s’adequa a la línia de la ciutat de 
respecte que volem, que volem totes i tots. 
Però més enllà de les reivindicacions i dels 
gestos solidaris calen fets reals, tangibles.
És en aquest punt on ERC-JpR hi treba-
llarà de valent. Amb l’aprovació del Pla 
LGTBI 2018-2022 no hi veiem només 
una acció reivindicativa, sinó que hi veiem 
l’oportunitat d’articular una acció política 
municipal que pot revertir positivament 
en l’àmbit social en la nostra ciutadania. 
Esperem que totes les actuacions que es 
despleguin es puguin fer d’una manera 
transparent, transversal i participativa per-
què totes les veïnes i veïns s’hi sentin part 
del projecte. Només així podrà ser un èxit 
amb plenes garanties.
Seguim lluitant i fem-ho recordant el lema 
de la pancarta principal de la manifestació 
a Barcelona el 1977 (la primera de la his-
tòria de tot l’Estat) que deia: “Nosaltres no 
tenim por. Nosaltres som”.
Que ningú renunciï mai a ser qui és, 
SOM-HI!

Municipalització de l’aigua,
Game over
Després de mesos i mesos de joc per part 
del Govern Municipal del Sr. Osuna i la 
Sra. Castillejo per fi el passat dia 22 juny 
en Ple Extraordinari va finalitzar aquest 
joc que ha mantingut, durant els darrers 
mesos, aquest govern que es dedica més a 
fer màrqueting i publicitat que no treball 
real i efectiu. Després de mesos i mesos de 
reunions, després de prorrogar la conces-
sió a l’actual empresa perquè l’estudi del 
Govern es va endarrerir, després de retirar 
l’Alcalde de forma unilateral i autoritària 
el punt de l’ordre del dia del Ple del mes 
de maig, la majoria del Plenari ha votat en 
contra del canvi que el Govern proposava.
I es que amb els serveis als ciutadans no es 
pot jugar, aquest govern s’ha pres l’Ajun-
tament de Ripollet com la taula dels seus 
jocs, i els ripolletencs no ens podem arris-
car. El servei de l’aigua a Ripollet és bo de 
qualitat i no més car que el comparatiu de 
la resta de municipis. Per tant no te cap 
sentit que vulguin canviar un model que 
funciona. Poden gastar-se els calers en 
pamflets amb informació falsa o no com-
pleta, però la realitat és només una. L’estu-
di fet ha demostrat que a l’actual realitat de 
Ripollet el canvi de gestió no té sentit. I el 
millor per a Ripollet és un servei controlat 
i auditat per l’Ajuntament, sense ficar-se 
en la creació de tota l’estructura que sig-
nifica la gestió de fer arribar l’aigua a totes 
les llars ripolletenques.
Remarcar per una banda la falta de plura-
litat, transparència i participació d’aquest 
govern. Que fan unes declaracions i pu-
blicacions escrites per una banda i apro-
ven altres quan arriba el moment de votar. 
Són molts els veïns de Ripollet que no sa-
ben que aquest Govern que tant parla de 
participació i pluralitat ha creat una em-
pres municipal a on ha limitat el nombre 
de persones que participen en el Consell 
d’aquesta. Limitant al nombre de regidors 
a 5 membres, quan podrien haver fet que 
estiguessin representades totes les forces. I 
que a més a més dels 5 membres ells s’han 
autoadjudicat dues, limitant encara més la 
participació de les forces. Després de tants 
mesos la veritat ha triomfat. Game over!
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L’Aula
A punt d’enfilar el desè any de funcionament de l’Aula d’Extensió 
Universitària per a Gent Gran a Ripollet, és quasi obligat mirar 
enrere i recordar els seus orígens i formació. Abans de la iniciativa 
per part dels Serveis Socials de la seva creació només es sentia parlar 
d’aquestes associacions d’origen francès en algunes grans ciutats. 
Ara és difícil no trobar alguna població mitjana de Catalunya sense 
la seva existència. I el fenomen s’ha estès també ràpidament per la 
Península. Quina és l’explicació?
De petits tots hem sentit una i una altra vegada allò de “estudia 
per ser un home de profit”. Els nostres esforços van anar orientats 
a poder fer una carrera o ofici que sobretot ens assegurés un sou, 
deixant pel camí il·lusions, vocacions i aptituds cap a altres treballs 
creatius o artístics i primant els treballs “assegurats”. El funcionariat 
i altres oficis com el bancari, per exemple, són verdaders cementiris 
de ments creatives, artístiques o d’investigació. El nostre bagatge 
formatiu era especialitzat i per força encotillat. Vam ser “homes 
de profit” sí per a les empreses o entitats per les quals es treballava. 
Vam estudiar per obligació i per necessitat. Però a la fi de la nostra 
vida laboral aquesta necessitat desapareix i tornen a brollar les nos-
tres inquietuds i el desig d’ampliar els coneixements en altres matè-
ries. I qui més ho desitgen són aquelles persones (la majoria dones) 
que ni tan sols van poder estudiar una carrera o el batxillerat.
La funció de les Aules és precisament la de satisfer aquestes neces-
sitats. A base de molt voluntariat i dedicació i molta il·lusió la junta 
programa els temes i contacta amb els professors, la majoria de la 
universitat. L’èxit rau a encertar els temes més atractius o d’actu-
alitat i variats amb els que tots, gent universitària o amb estudis 
primaris, se sentin còmodes. No hi ha exàmens, no hi ha pregun-
tes. Es va perquè es vol aprendre gaudint i perquè els entusiasma 
la cultura.
Però L’Aula té també una altra funció que no és menor. És una 
funció social al permetre una relació de trobada i coneixement 
d’altres persones que agraeixen molt. Aquesta relació s’incrementa 
en les sortides culturals que s’organitzen. La proposta d’un canvi, 
de ser espectadors de sofà de les misèries dels realitys d’algunes teles 
a la immersió al món de la cultura de qualitat dóna uns resultats 
espectacularment positius.
Cultura de qualitat, interrelació personal i bon ambient han estat 
les claus de l’èxit.

Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran
Julià López. President

Quan la gent gran
no és tan gran
Tot i ser una generalització, anys enrere, les persones 
amb 65 anys ja eren considerades grans. Associem a 
grans factors com la manca de mobilitat, oportunitats 
o activitats. Avui en dia, la realitat és molt diferent. 
A Ripollet, en els darrers anys, l’índex d’envelliment 
ha passat del 67% el 2012 al 74% el 2017, i és una 
tendència que va a l’alça.
La maduresa ha deixat de ser l’etapa de la gent gran, 
hi ha moltes persones més grans de 65 anys (és aques-
ta l’edat on un envelleix de cop?) que són molt acti-
ves. Hem de canviar el paradigma per complet, i ja 
que en l’àmbit físic i mental s’està preparat, cal que 
en l’àmbit social també canviem aquesta visió. S’han 
d’oferir un ventall d’activitats ampli, tan ampli com 
l’oferim per altres franges d’edat. Ser conscients que 
cada cop serem més i que tota edat és bona per cui-
dar-se i gaudir.
Les persones grans o, més ben dit, les grans persones, 
han viscut un increment de les seves necessitats so-
cials, econòmiques i emocionals. Per aquest motiu, 
després d’un primer tastet d’activitats com la lectura, 
les manualitats o la informàtica, vam considerar ne-
cessari, de la mà dels nostres usuaris, crear un projecte 
centrat en la lluita contra l’exclusió social, l’aïllament 
i la solitud d’aquest sector de la població, que implica 
el respecte dels seus drets com a persones, i que ofe-
reix els seus coneixements, que són molts, a la socie-
tat. Tot això, sota un paraigües d’optimisme, diversi-
tat i participació. A la Gresca volem que les persones 
diguin la seva, qui millor que aquest col·lectiu per 
decidir què volen fer amb el seu temps lliure?
Des de la Gresca ja estem tancant el curs amb un casal 
d’estiu per la gent que es troba “A la flor de la vida”, 
alhora que preparem el pròxim curs incorporant totes 
les demandes que s’han fet, sempre és bon moment 
per aprofitar el temps.

La Gresca
Marta Pí

Casal d’estiu de la gent gran en una activitat a l’aire lliure

PUNTS
DE VISTA
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nnnnnnn
La Festa Major 2018 serà 
més participativa i arrelada 
al patrimoni
La Festa Major 2018 serà “participativa, popular i més arrelada 
al patrimoni”, segons va declarar l’alcalde de Ripollet, José M. 
Osuna, a la roda de premsa de presentació, juntament amb el 
regidor de Cultura, Oriol Mor i representants de la comissió 
de Festa Major i entitats participants. Per la seva part, Mor va 
destacar que la festa gran de la ciutat és “la de la consolidació” 
i que donarà gran importància als barris i al públic infantil. El 
cost de la celebració serà de 210.000 €, 10.000 menys que l’any 
passat.

La festa de les entitats
La Festa Major segueix la línia dels anys anteriors, amb les 
entitats com a protagonistes i amb un programa més variat i 
equilibrat per a totes les franges d’edat. Aplegarà a 46 entitats, 
5 més que l’any passat, i un total de 88 activitats: 25 infantils, 
22 musicals -14 d’elles concerts i 8 de ball-, 20 populars amb 
5 cercaviles, 10 esportives, 8 d’identitat i memòria històrica i 
7 de cultura popular. Com a novetats, s’habilitarà el parc de 
M. Lluïsa Galobart (c. de Maragall) com a nou espai festiu; 
es potenciarà el pregó, amb un “xupinazo” i un espectacle de 
circ -a proposta de l’Associació d’Espectadors-; s’estrenarà un 
Confeti infantil i es farà un Mercat de la Vinya ampliat i ple 
de contingut identitari local. El programa ja es pot consultar al 
nou web festamajor.ripollet.cat 

nnnnnnn
Ripollet tornarà 
a celebrar l’orgull 
LGBTI amb una diada 
festiva
El pròxim 21 de juliol Ripollet tornarà a celebrar la 
Diada LGTBI, després de l’èxit de la de 
l’any anterior, quan va aplegar prop 
de 2.000 persones. La iniciativa està 
impulsada per la Regidoria de Políti-
ques LGTBI, amb la col·laboració de 
l’Observatori contra l’Homofòbia i la 
Diputació de Barcelona. Com a novetat,  
l’entitat Ripollet Rock organitzarà al mig-
dia un Tapa’n’Roll al pati del Centre Cultu-
ral, amenitzat amb música en directe. A les 
20 h, la festa seguirà a l’escenari del parc del 
riu Ripoll, amb la lectura del manifest de la 
Diada LGTBI, seguida d’una batucada 
i actuacions d’entitats locals de ball. A la 
nit, s’han programat 6 actuacions, amb 
les locals Bren & Lury i primeres figures 
del panorama musical LGTBI, algunes de 
les quals ja van actuar l’any passat amb gran 
èxit. Durant els concerts, hi haurà barra de 
bar a preus populars.

Actes previs del 28 de juny
La Diada arribarà unes setmanes més tard que 
l’oficial, que té lloc el 28 de juny. Per aquella 
data, es va fer la lectura del manifest a càrrec 
de la nova entitat Belladona i la hissada de la 
nova bandera “trans” del municipi, amb el po-
llet i l’arc de Sant Martí transversal. El mateix 
dia, també es van posar en funcionament els se-
màfors LGTBI amb noves lluminàries, una amb 
dues noies i l’altra amb dos nois agafats de la mà 
i també va quedar instal·lada l’exposició “L’homo-
sexualitat i la transsexualitat a través de la història”, 
al Centre Cultural, fins al 21 de juliol. Finalment, 
destacar que també se sumen als actes LGTBI l’Esplai 
l’Estel, amb el concert Nits d’acústic del 30 de juny i el 
cinema a la fresca del 20 de juliol.

Representants de les entitats de ball participants a la Diada
del 21-J, amb el regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez
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nnnnnnn
El CFA Jaume Tuset celebra la festa 
del seu 40è aniversari i fi de curs
Prop de 40 graduats van recollir el seu 
títol a l’acte de cloenda celebrat el passat 
15 de juny a la Sala d’Actes del Centre 
Cultural. La directora del CFA Jaume 
Tuset, Montse Fisas, va destacar com a 
aspecte positiu del curs d’enguany “la 
gran tasca d’acompanyament i tutoria 
que ha fet el professorat, que és el que 
ha permès l’èxit i que el nivell d’aban-
donament sigui molt baix”. La festa va 
continuar a la plaça de Joan Abad, amb 
un sopar a l’aire lliure, la projecció de 
l’audiovisual dels 40 anys d’història del 
centre, ball, música en directe i focs 
artificials. 

nnnnnnn
500 escolars estrenen Cantem 
junts per la 10a Cantata
El Pavelló Municipal Joan Creus va 
acollir la 10a edició de la Cantata de 
Ripollet, que va comptar amb la par-
ticipació de més de 500 alumnes de 
5è i 6è d’escoles públiques de Ripollet 
(Clavé, Escursell, Gassó, Ginesta, Tiana, 
Tatché) i El Viver de Montcada, que 
van tornar a unir les seves veus en un 
emotiu concert. Els escolars van cantar 
i ballar una desena de temes musicals 
i van estrenar, juntament amb els seus 
mestres i davant les seves famílies, la 
cançó Cantem junts.

EN
UN COP 
D’ULL

nnnnnnn
L’Aula d’Extensió Universitària acomiada el curs
amb bones sensacions
El Teatre Auditori del Mercat Vell va acollir l’acte de clo-
enda amb una xerrada sobre Antonio Vivaldi, a càrrec de 
Joan Vives, professor d’història de la música. El president de 
l’Aula d’Extensió Universitària per a la gent gran, Julià López, 
considera que el curs ha estat un “èxit i que cada vegada més, 
s’està pujant la qualitat de les ponències”. Quant a les sor-
tides que han realitzat, per exemple al Museu de Lleida o a 
l’escenari de la Batalla de l’Ebre, López les qualifica de “molt 
emotives”. De cara al curs vinent, es preveu que els 173 socis 
actuals de l’Aula es puguin ampliar a alguns més, atesa la 
demanda que hi ha, segons ha informat el seu president. A 
més, el curs que ve, l’entitat celebrarà el seu 10è aniversari, 
per la qual cosa s’organitzaran algunes activitats especials per 
commemorar aquesta desena d’anys recorreguts.  

nnnnnnn
L’institut Palau Ausit guanya
la 5a edició de l’Electrocat
L’equip d’estudiants del Grau Superior d’Automoció de l’Institut Palau 
Ausit de Ripollet van guanyar el dissabte 9 de juny, per segona vegada 
consecutiva, l’Electrocat, una competició on alumnes de Cicles Forma-
tius de Grau Superior d’arreu de Catalunya van posar a prova els proto-
tips de vehicle elèctric fabricats per ells mateixos durant el darrer curs 
escolar, circulant per circuit urbà. L’Institut Palau Ausit ja havia guanyat 
l’edició de l’Electrocat de l’any passat i la del 2014, sent aquest el tercer 
cop que resulten guanyadors. 

Els joves ripolletencs van passar per davant dels altres cinc equips parti-
cipants en l’Electrocat de Santa Perpètua de Mogoda, amb un prototip 
elèctric que va superar diferents proves al circuit urbà de davant de l’edi-
fici del Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE). L’Electrocat, 
que va aplegar un públic nombrós, ha estat organitzat pels ajuntaments 
de la Riera de Caldes i té el suport del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat.
Els equips van fer dues tandes de 20 voltes amb canvi de bateria i van 
circular per la zona d’asfalt i de terra, amb diferents rampes. El jurat va 
valorar que el pilot de l’equip de Ripollet recorregués les voltes amb el seu 
vehicle en menys temps que la resta, el ràpid canvi de bateria elèctrica, 
l’agilitat en la prova de l’eslàlom i la bona coordinació tècnica i l’eficient 
treball en equip. El segon i tercer classificats van ser el Centre d’Estudis 
Roca de Barcelona i l’Institut Castellarnau de Sabadell, respectivament. 

L’equip d’alumnes guanya per tercera vegada l’Electrocat 
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Nancy Céspedes és advocada, nascuda a 
Colòmbia i veïna de Ripollet des de fa 20 
anys. Va arribar al taller de pintura de l’Es-
cola d’Adults fa 8 anys per trobar en l’art 
consol per a la pèrdua de la seva mare. Fi-
lla de dibuixants publicitaris, té una vena 
artística que posa en cada cosa que fa, des 
de la cuina als treballs manuals i, és clar, 
ja des de petita, a les seves pintures. De 
la mà de la seva estimada mestra, Pilar 
Roca, ha après a força d’experimentar. 
Ara, després d’un any d’espera i prepara-
ció, presenta, feliç, a partir del 4 de juliol, 
a la Sala d’Art del Centre Cultural, la seva 
primera exposició en solitari de quadres 
pintats amb l’ànima.

Com vas arribar al taller de pintura?
Primer vaig apuntar-me a aprendre ca-
talà a l’Escola d’Adults. Allà vaig trobar 
bellíssimes persones, començant per la 
directora, que va ser la meva professo-
ra de català. Després va morir la meva 
mare i em va afectar molt. Vaig mirar 
d’apuntar-me al taller de pintura però 
no hi havia places i després d’explicar 
la meva situació, vam plorar juntes i 
em van fer un lloc. La mestra, que és 
voluntària, ens fa treballar per projecte i 
ens dona total llibertat.

Nancy Céspedes, alumna de pintura
de l’Escola d’Adults, posa l’ànima

Com defineixes el teu estil?
És passió, color, vida... És ànima.

Què podrem trobar a la teva exposició?
Color, contrast, en bodegons, marines, 
flors i paisatges. Tinc un estil clàssic, 
però amb un punt modern. Faig olis, 
però amb tocs acrílics. Sóc molt per-
feccionista i tinc set d’aprendre noves 
tècniques,

T’has plantejat el salt professional?
És molt difícil. Però després d’anys 
pintant per a mi, estic treballant en obra 
per vendre. A bon preu. eh?.

Pintar és la teva teràpia?
Totalment. Quan pinto la ment se’m 
posa en blanc i només penso en el qua-
dre. En cadascun deixo molt de mi.

Què li diries a la gent perquè s’animi a 
pintar?
Que ho provin. A l’Escola d’Adults hi 
ha un ambient fantàstic. Hi he conegut 
gent meravellosa i he fet bones ami-
gues. Estic enamorada de Ripollet.

Tens algun quadre sobre Ripollet?
Encara no. Però m’encanta l’església.

nnnnnnn
L’Any del llibre no s’atura a l’estiu 
Durant el mes de juliol  no es detenen les activitats de l’Any del llibre. D’una 
banda continuen les sessions de Cinema a la fresca, al pati del Centre Cultural, 
amb una selecció de pel·lícules basades en obres literàries. També hi haurà una 
descoberta de grafitis protagonitzats per personatges de còmic i literaris, a les 
parets de Ripollet.

De Harry Potter al premiat autor local Josep Lluís Badal
La darrera setmana de juny s’ha celebrat una original setmana, dedicada a Harry 
Potter, amb una sèrie d’activitats vinculades al món del nen mag creat per l’escriptora 
J.K. Rowling. D’altra banda, el passat 20 de juny va tenir lloc a la Biblioteca la pre-
sentació de la novel·la de Josep Lluís Badal, guanyador del Premi Crítica Serra d’Or 
2018, Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents (Ed. Rata). La presentació, 
que formava part del cicle “Ripolletres” de l’Any del Llibre, per promoure les obres 
d’autors locals, va reunir persones que havien vist créixer Badal a la ciutat. Badal va 
néixer a Ripollet el 1966 i, a la novel·la relata alguns dels records que té de la seva 
infància al municipi, entre el carrer Montcada i dels Afores i el bosc dels Pinetons. 
L’obra està formada per una selecció de petites històries i reflexions que l’autor ha res-
catat dels seus quaderns i llibretes. Badal va dir no reconèixer-se en el rol d’escriptor 
i, fins i tot, haver-se plantejat l’anonimat de les seves obres. És per això, que a mesura 
que passen els anys, la seva signatura es va escurçant. Ara és j.l. badal.

nnnnnnn
Els joves artistes tornen al MercArt
Una vintena de joves artistes ripolle-
tencs exposen, fins al 15 de juliol, les 
seves obres a les parades del Mercat i 
a les pantalles de l’entrada. La inicia-
tiva pretén combinar la dinamització 
comercial amb les activitats juvenils i 
artístiques, en espais urbans alternatius.

nnnnnnn
“El meu estil és passió, 
color, vida... És ànima. 
En cada quadre deixo 
molt de mí”
nnnnnnn
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nnnnnnn
El rocòdrom,
gairebé a punt
La construcció d’un búlder i el rocòdrom remo-
delat, al costat de la pista coberta del poliesportiu, 
ja estan gairebé a punt. L’empresa encarregada 
del projecte està pendent que arribi el matalàs, al 
tancament d’aquesta edició. Aquest projecte for-
ma part dels pressupostos participatius del 2017 i 
ha estat treballat per estudiants de l’Institut Palau 
Ausit, conjuntament amb el Centre Excursionista 
de Ripollet (CER) i personal tècnic del Patronat 
Municipal d’Esports. El següent pas serà establir una 
línia d’actuació amb el CER quant a la utilització del 
rocòdrom.

nnnnnnn
Ripollet, per la llibertat 
d’expressió
El diumenge 17 de juny, el grup de suport de 
Ripollet a la plataforma No Callarem va organitzar 
el concert ‘Ripollet per la llibertat d’expressió’, a la 
plaça de Joan Abad. L’objectiu d’aquesta jornada, se-
gons es va explicar en nota de premsa, era “denunci-
ar l’autoritarisme i la censura”, així com “les recents 
condemnes i sancions a músics, actors, periodistes i 
tuitaires”. Sota la coordinació de l’associació musical 
Kanyapollet i el col·lectiu Mai Més!, la jornada va 
aplegar, en un mateix escenari, diverses disciplines 
artístiques, com ara música, dansa i poemes, des de 
les 11 h i fins passades les 21 h. La recaptació de la 
jornada anava destinada a la caixa de resistència del 
col·lectiu #NoCallarem.

nnnnnnn
Oberta la piscina
d’estiu
Des del passat 25 de juny i fins al 2 de setembre, la 
piscina descoberta del Poliesportiu romandrà oberta 
al públic en horari de 10.30 h a 20 h. D’altra banda, 
el PAME ha informat que ja es poden consultar al 
seu web els horaris de les activitats físiques dirigides 
de juliol, les quals inclouen aqua fitness, pilates, ciclo 
indoor, GAC, latino, combi sport i power dumbell. 

nnnnnnn
Més de 1.500 infants
fan casals d’estiu de lleure 
i esportius
Les activitats d’estiu de lleure i esportives van iniciar-se el 
passat 25 de juny i s’allargaran fins al 27 de juliol. Aques-
ta setmana han començat un total de 850 infants inscrits, 
d’entre 3 i 14 anys, als casals d’estiu que organitzen les en-
titats de lleure i les AMPA als centres educatius de Ripollet. 
L’Ajuntament de Ripollet dóna suport a les entitats pagant 
la neteja, l’aigua, la llum i subvenciona la contractació de 
vetlladors i el 5% del total del personal, si l’entitat contracta 
directament.

Els centres d’esplai La Gresca i l’Estel, que realitzen els seus 
casals a l’Escola Escursell i a l’Escola Anselm Clavé, respec-
tivament, compten amb 365 inscrits. Quant als cinc casals 
organitzats per AMPA, sumen un total de 485 inscrits. En-
guany l’Escola Els Pinetons s’ha estrenat en l’organització del 
seu casal d’estiu, al mateix centre, i les escoles Gassó i Vidal i 
Ginesta s’han afegit a l’oferta dels casals que formen part de la 
Comissió d’activitats d’estiu de lleure i esportives, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de Ripollet.

Casals esportius
Quant a l’oferta municipal, l’Escola Esportiva del PAME 
compta amb 360 infants. Els altres cinc casals que també han 
començat són els organitzats per entitats esportives: l’EFB Ri-
pollet al Camp de Fútbol Industrial, el Club Futbol Ripollet al 
Camp Municipal de Fútbol Ripollet, el Futbol Sala Ripollet a 
l’Institut Lluís Companys, Tennis Ripollet al PAME i Bàsquet 
Sant Gabriel a l’Escola Sant Gabriel i al Pavelló Municipal 
Francesc Barneda. Compten amb un total de 320 infants i 
adolescents inscrits.

Casal “A la flor de la vida”
El CE La Gresca també va estrenar el seu casal dirigit a la 
gent gran, el passat 25 de juny, amb totes les places cobertes, 
és a dir, un total de 30 places. Aquest casal, que és una novetat 
d’enguany, ofereix activitats per descobrir el municipi, fer 
exercici, cinema i teatre, excursions i tallers.
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Jorge Pérez (RipoLab): “Volem apropar la 
tecnologia a la gent d’una forma creativa”
RipoLab HackLab és una comunitat 
oberta que vol difondre la “cultura 
maker”, que el que busca és divulgar 
el coneixement i mostrar que l’elec-
trònica, la robòtica i la programació no 
són tan complicades i que tothom en 
pot aprendre. Jorge Pérez és membre 
d’aquesta comunitat formada per vuit 
persones voluntàries a les quals els 
uneix la mateixa passió per la creació i 
innovació tecnològica.

Tu no et dediques a això, ho fas per 
afició.
És el meu hobbie, la meva feina no 
hi té res a veure. El concepte de que 
el hardware també sigui obert em va 
cridar l’atenció. Fa sis mesos no en tenia 
ni idea d’electrònica ni de soldar com-
ponents i ara m’he fet els meus propis 
circuits.

Com n’has après? 
És autoaprenentatge: buscant per inter-
net i amb comunitats que comparteixen 
tota la informació. És el que nosaltres 
volem difondre: que hi ha una ‘cultura 
maker’ que busca divulgar el coneixe-
ment i fer veure a la gent que l’electrò-
nica, la robòtica i la programació no 
són tan complicades i que tothom en 
pot aprendre.

Quin és l’objectiu del RipoLab?
El que busquem és divulgar coneixe-
ment i apropar la tecnologia a la gent 
d’una forma creativa, no que siguin 
simplement consumidors. El nostre 
enfocament és a la comunitat educativa: 
mares, pares, professors i alumnes.

Per què la comunitat educativa?
Nosaltres som hackers del sistema educa-
tiu. Hackejar és adaptar una cosa al que 
tu vols i nosaltres volem que a les escoles 
s’introdueixi la tecnologia de forma cre-
ativa. El que fem és engrescar els profes-
sors de tecnologia i els ajudem. Per altra 
banda, volem que les famílies generin 
aquesta demanda, és a dir, crear aquesta 
necessitat perquè els col·legis s’adaptin al 
que demana la gent. 

Quins beneficis té la robòtica educati-
va?
No és només que els infants aprenguin 
a fer robots o aprenguin informàtica, 
sinó que els proporciona habilitats, com 
ara el pensament computacional. És a 
dir, donat un problema, ser capaç de 
dividir-lo en petits trossos i anticipar-te 
a petits problemes. 

D’on surten els materials que utilitzeu 
en els vostres tallers?
De la nostra butxaca. Som una associa-
ció, però funcionem com a comunitat. 
Els socis no paguem una quota d’asso-
ciació. Quan muntem una xerrada o 

un taller, utilitzem material que portem 
de casa. Volem que la divulgació de la 
tecnologia sigui lliure i per a qualsevol 
nivell social, per això és gratuïta. No 
entra dins la cultura maker treure ren-
dibilitat d’aquest tipus de projectes, de 
fet, és il·legal, perquè hi ha llicències de 
hardware lliure. 

Com a associació porteu des d’octubre 
de l’any passat.
Hem començat amb la idea de l’associ-
ació i pensava que anàvem a rebre més 
suport. Les subvencions només cobrei-
xen un 50% d’un projecte, però si la 
nostra filosofia és que la gent que forma 
la comunitat no hagi d’aportar capital... 
Qui posa la resta? L’Ajuntament ens vol 
ajudar, perquè vol potenciar aquestes 
activitats, però, d’altra banda, no hi ha 
cap mecanisme legal per a subvencionar 
al 100% aquest tipus d’activitats. S’ha de 
trobar la fórmula. 

Quin és l’objectiu ara? 
Que l’Ajuntament muntès un Ateneu 
de fabricació. És a dir, un espai de fabri-
cació digital, on hi ha màquines per a 
construir. És un concepte que a Barce-
lona ja existeix. Que sigui públic per-
què tothom que tingui una idea pugui 
anar allà a desenvolupar-la. I nosaltres, 
la comunitat, seríem dinamitzadors del 
centre. No volem tenir el nostre propi 
centre. Nosaltres seríem usuaris, però 
també faríem coses.  

Mireia Folguera
Intus

nnnnnnn
“Volem que la 
divulgació de la 
tecnologia sigui 
lliure”
nnnnnnn
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l’Agenda 
juliol 2018

Diumenge 1
TEATRE: “ACTORS DE PRIMERA”
A les 19 h, al Centre Parroquial 
Adaptació i direcció de Laia Vilardell 
i Canals. A càrrec del quadre Juvenil 
d’Amics del Teatre. Consultar al web 
amicsdelteatre.cat per a la venda d’entrades. 
Preu: 5 € adults i 3 € els infants i joves 
(menors de 18 anys).
Ho organitza: Amics del Teatre. 

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18.30 a 20.30 h, al Casal d’Avis
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimecres 4
LA CUINA DE RIPOLLET
A les 18 h, a l’Aula de cuina del Mercat 
Municipal
S’ensenyarà a cuinar ‘Red Velvet’, a 
càrrec de la parada del Mercat Municipal 
Pastisseria i dolços Vicente Mor i, en 
finalitzar, es farà una degustació. 
Activitat gratuïta. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 5
XERRADA: “SITUACIÓ POLÍTICA
ACTUAL, PERSPECTIVES
DE FUTUR I PAPER DE LA 
SOCIETAT CIVIL”  
A les 20 h, al pati del Centre Cultural  
Xerrada a càrrec d’Elisenda Paluzie, 
economista i presidenta de l’ANC.  
Ho organitza: Ripollet per la 
Independència (Territorial de l’ANC)

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.

TEATRE  INTERACTIU:
“4 DE CORAZONES”
De 18 a 21 h, al Centre Cultural  
Descargolats Teatre ofereix una peça 
teatral en la qual la participació del públic 
afectarà el desenvolupament de la trama. 
És necessària inscripció prèvia al correu 
electrònic descargolats@gmail.com o al 
telèfon 651 880 831. 
Passis de 25 minuts. 
Ho organitza: Descargolats Teatre

CONCERT DE KANYAPOLLET
A partir de les 19 h, davant dels locals 
d’assaig (c. de Jaume I amb av. riu Ripoll)
Concerts gratuïts. Barra de bar. 
Ho organitza: Associació Musical 
Kanyapollet

CONCURS DE CURTS EXPRESS
I CONCURS “MADE IN RIPO”
A les 22 h, al pati del Centre Cultural  
Els interessats a participar en el 
Concurs de curts express hauran de 
presentar-se el mateix dissabte a les
9.30 h al Centre Cultural, per a conèixer 
quins són els tres ítems triats per ser 
inclosos en els curts del concurs.   
Més informació al web municipal ripollet.
cat o a les xarxes socials de Ripollet Jove. 
A les 22 h es farà la projecció dels curts, el 
veredicte i el lliurament de premis.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 8
MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE. 25è ANIVERSARI  
De 10.30  a 19  h, a la piscina descoberta
del Poliesportiu 
El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix, un any més, al Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple. A banda de poder 
nedar per una bona causa, s’instal·larà a 
l’exterior un estand on es podrà col·laborar 
econòmicament i comprar marxandatge. 
Ho organitza: Fundació Esclerosi Múltiple,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripollet
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TEATRE: “LA RATETA,
ESCOMBRAVA L’ESCALETA?”
A les 12 i a les 18.30 h, al Centre 
Parroquial 
Guió i adaptació de Jordi Rodríguez.
Direcció general de Marta Figueras i Arús. 
A càrrec del quadre Infantil d’Amics del 
Teatre.
Consultar al web www.amicsdelteatre.cat 
per a la venda d’entrades. 
Preu: 5 € adults i 3 € els infants i joves 
(menors de 18 anys).
Ho organitza: Amics del Teatre. 

MOSTRA INTERNACIONAL
DE DANSA POPULAR
A les 18.30 h, al Teatre Auditori del 
Mercat Vell 
Danses d’Hongria i Suïssa. Preu: 2 €
Venda d’entrades: 
Dijous 5, al Centre Cultural, de 19 a 
20.30 h; diumenge 8, al Centre Cultural, 
de 12 a 13 h, i a la taquilla del Teatre 
Auditori, una hora abans de l’inici de 
l’espectacle. Tot el que es recapti es 
destinarà a La Marató de TV3 del 2018. 
Ho organitza: Comissió Ripolletenca 
d’Activitats Culturals (CRAC)

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18.30 a 20.30 h, al Casal d’Avis
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimarts 10
6a VETLLADA D’ESTIU:
CONCERT D’ARPA I FLAUTA
A les 21 h, al jardí romàntic de Casa 
Padró (entrada pel c. del Dr. Figarola)
Concert d’arpa i flauta, a càrrec de Mercè 
Guilera i Marina Martínez. Coordinat 
per Ángel Esteve, Rafael López i Víctor 
Diéguez Jr. 
Ho organitza: Nits de Música de 
l’AETMV

Dimecres 11
VIU EL MERCAT SETMANAL!
Tot el dia i fins a les 20.30 h, al mercat 
setmanal
De 18.30 a 19.30 h, festa de l’escuma a les 
pistes de l’ESBAR.
De 19 a 19.45 h, actuació de Line Dance 
Palau Ausit davant del Mercat Municipal.
A les 20 h, sorteig d’un iPhone X, a les 
pistes de l’ESBAR. El guanyador haurà 
d’estar present durant el sorteig. Les 
butlletes es repartiran durant el dia a les 
parades del mercat setmanal. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet, 
Mercat Setmanal de Ripollet i Associació 
de Paradistes de Ripollet

LA CUINA DE RIPOLLET
A les 18 h, a l’Aula de cuina del Mercat 
Municipal
S’ensenyarà a cuinar ‘patates a la 
importància’, a càrrec del Bar Cafetería 
Clarisa, del Mercat Municipal. 
En finalitzar, es farà una degustació. 
Activitat gratuïta. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

HORA DEL CONTE A LA FRESCA:
“EL PEIX IRISAT”
A les 18 h, al pati de l’olivera de la 
Biblioteca
El peix Irisat és l’animal més bonic de 
l’oceà, gràcies a les seves escates de mil 
colors. Una hora del conte refrescant per 
gaudir a la fresca! A càrrec d’Els Contes de 
la Momo.
Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 13
ESMORZAR FAMILIAR
A les 9 h, a l’horta municipal del Molí 
d’en Xec  
Esmorzar familiar. Activitat gratuïta. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 14
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà i intercanvi.
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola.

FESTA DEL BARRI
DE  SANT ANDREU
Durant tot el dia, al parc de Norbert 
Fusté 
9.40 h Pregó a càrrec de la Xamuskina
10 h Cercavila amb els tambors de la Casa  
Aragonesa de Cerdanyola i la Xamuskina.
Xocolatada popular
De 10.30 a 11.45 h Taller de maquillatge 
i taller de dracs, a càrrec de La Gresca. 
De 10.30 a 11.30 h  Concurs de dibuix 
infantil
11.45 h Lliurament de premis del Concurs 
de dibuix
De 12 a 13 h Festa de l’escuma
De 18.30 a 20.30 h Actuacions de
Bollywood Dancing Ganesh, Cuadro 
Andaluz, Dani Gaspár, Innedit Dance 
Complex, Graceland i Ri-Pollet en línia 
23 h Revetlla amb el Duo Al@ma
Durant tot el dia hi haurà servei de bar
Ho organitza: AV Sant Andreu
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SEGUIMENT DE RATPENATS
A les 20 h, a la Casa Natura
Activitat per conèixer millor els ratpenats.
Un ornitòleg  farà una xerrada prèvia 
sobre els quiròpters i, tot just quan comenci 
a enfosquir, els participants sortiran 
per localitzar quiròpters amb detectors 
d’ultrasons. Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia (fins al dijous 12 de 
juliol) a casanatura@ripollet.cat.
Les places són limitades.
Ho organitza: Escola de l’Aigua i Casa 
Natura

CONCERT DE KANYAPOLLET
A partir de les 22 h, davant dels locals 
d’assaig (c. de Jaume I amb Av. riu Ripoll)
Concerts gratuïts. Barra de bar. 
Ho organitza: Associació Musical 
Kanyapollet

Diumenge 15
BALL PER A LA GENT GRAN
De 18.30 a 20.30 h, al Casal d’Avis
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimecres 18
LA CUINA DE RIPOLLET
A les 18 h, a l’Aula de cuina del Mercat 
Municipal
S’ensenyarà a cuinar truita de patates i 
‘callos’, a càrrec del Bar Nou Mercat, del 
Mercat Municipal. En finalitzar, es farà 
una degustació del plat. Activitat gratuïta. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 20
CINEMA A LA FRESCA: 
“CALL ME BY YOUR NAME”
A les 22 h, al pati del Centre Cultural
Activitat dins el programa del Dia per 
l’alliberament LGTBI #RipoLGTBI i 
l’Any del Llibre #AnydelLlibre. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

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.

GRAELLADA POPULAR 
A les 12 h, al Casal d’Avis
Preu: 7 €.
Cal comprar els tiquets prèviament al 
Casal d’Avis.
Ho organitza: Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Ripollet

TAPA’N’ROLL VOL.3:
ROCKIN TENDERS
I NAMELESS BAND
A les 12 h, al pati del Centre Cultural 
Vermut musical, begudes, tapes, preus 
populars, opció vegana, apte per a celíacs. 
Activitat dins el programa del Dia per 
l’alliberament LGTBI #RipoLGTBI.
Ho organitza: Associació Ripollet Rock

DIADA LGTBI 
A les 20 h, al parc del riu Ripoll 
Concentració i lectura de manifest
Actuacions: Rythm’n’Moyo, Parados 
Unidos, Epidemic Dance Show i Dansa 
Jove.
Concerts: Putilatex, La Prohibida, Ladilla 
Rusa, La Ogra, Bren & Lury i PD Teo 
Punxa.
Presenta: Ly.
Servei de barra amb preu populars.
Activitat dins el programa del Dia per 
l’alliberament LGTBI #RipoLGTBI.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 22
BALL PER A LA GENT GRAN
De 18.30 a 20.30 h, al Casal d’Avis
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dimecres 25
LA CUINA DE RIPOLLET
A les 18 h, a l’Aula de cuina del Mercat 
Municipal
S’ensenyarà a cuinar pollastre rostit a l’estil 
de Ca l’Elvira. En finalitzar, es farà una 
degustació del plat. Activitat gratuïta. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

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.

CONCERT DE KANYAPOLLET
A partir de les 22 h, davant dels locals 
d’assaig (c. de Jaume I amb Av. riu Ripoll)
Concerts gratuïts. Barra de bar. 
Ho organitza: Associació Musical 
Kanyapollet 
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Diumenge 29
CONCERT DE 
CECÍLIA VALLS I FILLS 
A les 18 h, a l’església de Sant Esteve
Amb motiu de la seva estada a Ripollet 
durant l’estiu, la pianista i cantant Cecília 
Valls, que viu des de fa 18 anys amb la 
seva família a Txèquia, oferirà un concert a  
l’església de Ripollet. Ho farà amb els seus 
tres fills que toquen diversos instruments. 
Oferiran peces de Mozart, Bach, Faure o 
Brahms, amb piano, cant, violí i violoncel. 
Entrada gratuïta.   
Ho organitza: Església de Sant Esteve

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18.30 a 20.30 h, al Casal d’Avis
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Altres activitats
CURSOS D’ESTIU D’ENTITATS
Del 2 al 20 de juliol, al Centre Cultural 
Colla de gitanes: Curs d’iniciació al ball 
de gitanes, dilluns, de 17 a 19 h.
Racons per gaudir: Curs d’iniciació al 
Country, dimecres, de 18.30 a 20 h.
Curs nivell intermig, dimarts, de 18.30 a 
20 h.
Ripollet Country: Curs intensiu de ball 
Country Line Dance, dimecres, de 20.30 a 
22 h.
Bollywood Anaath: Curs dansa 
oriental, dimarts i divendres, 20 a 21 h.
SB-Dance: Classes de ball, dimecres, 
17.30 a 19 h i divendres de 17 a 21 h.
Parados unidos: Curs de rumba, 
dimecres i divendres, de 10 a 11.
Dansa Jove: Curs intensiu d’estiu, dilluns 
i dimecres, 20 a 21 h.

Ri-pollet en línia: Curs intensiu de ball 
en línia, del 2 al 12 de juliol. 
Contacte 636 824 108 (Rosa Llopis)
De dilluns a dijous, de 9 a 11 h, nivell 
principiant.
Els dilluns 2 i 9 de juliol i els dijous 5 i 
12, de 17 a 19 h, nivell iniciat (mig).
Els dimarts 3 i 10 de juliol i els dimecres 4 
i 11, de 17 a 18.30 h, nivell avançat.

CURS D’ATENCIÓ SANITÀRIA 
IMMEDIATA (PRIMERS AUXILIS)
Del 2 al 12 de juliol, a l’Assemblea Local 
de la Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-
Montcada (Avda. de la Creu Roja, 25 
Cerdanyola del V.)
Capacitar els alumnes/participants per 
donar una primera assistència en cas 
d’emergència i/o urgència.
De dilluns a dijous, de 9 a 14 h.
20 h pràctiques i 20 h teòriques.
Més informació al telèfon 936 916 161  

Horaris d’estiu
CENTRE CULTURAL
Del 2 de juliol al 14 setembre: de dilluns 
a divendres, de 9 a 14, i de 17 a 21 h. 
Dissabtes i diumenges, horari habitual.
Tancat del 21 de juliol a 19 d’agost 
(ambdós inclosos).
 
CENTRE INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI
Del 25 juny al 16 de setembre: dimarts i 
dimecres, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20 h.  
Tancat del 21 de juliol a 19 d’agost 
(ambdós inclosos).
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 18 de juny al 22 de setembre: de 
dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h i els 
dimecres, de 10 a 14 h. 
Tancat del 23 de juliol al 19 d’agost 
(ambdós inclosos).
  
TEATRE AUDITORI
DEL MERCAT VELL
Tancat del 23 de juliol al 19 d’agost 
(ambdós inclosos).

Festa Major’18

ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ
PRÈVIA
#FMRIPOLLET

25 d’agost
Taller infantil de fotografia (de 8 a 
12 anys). Inscripcions al Centre Cultural. 
Places limitades. 
XXVI Cursa BTT. Cal inscripció prèvia 
per a la Cursa competitiva i per la Cursa 
Popular al web pame-ripollet.org. Basquet 
al carrer 3x3. Cal inscripció prèvia al 
Centre Cultural. 
Taller d’instruments musicals
Inscripció prèvia al Centre Cultural: 935 
046 025 o cultura@ripollet.cat. 

26 d’agost
XX Cursa popular de Festa Major
Inscripcions al web pame-ripollet.org. 
IX Torneig de partides ràpides 
d’escacs Festa Major Vila de Ripollet
Inscripcions a escacsripollet@gmail.com i el 
mateix dia, fins a les 16.45 h. 

27 d’agost
Activitat física i salut per a mamis i 
bebès. Inscripció prèvia al Centre Cultural 
935046025 o cultura@ripollet.cat.
Aperitiu per a la gent gran. Cal recollir 
invitació al Casal d’Avis. 
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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 20 de juliol, a la Sala d’Art
“Amb l’ànima a les mans”
Inauguració: 5 de juliol, a les 19.30 h

Olis de l’artista Nancy Céspedes
Va començar a pintar als tallers de 
pintura de l’Escola d’Adults Jaume 
Tuset, ara fa més de 7 anys. Ha fet 
cursos de pintura en tela a la seva 
ciutat natal, Cali, a Colòmbia, i de 
dibuix a l’Escola d’Adults de Ripollet.
Ha realitzat diverses exposicions 
col·lectives durant aquests anys al 
Centre Cultural de Ripollet.
Segons explica, la seva major ins-
piració és tot alló relacionat amb el 
color, colors vius, explosió de vida. Li 
encanta transmetre l’alegria del color, 
“des de l’esbós, la primera pinzella-
da i l’última. El més singular és que 
m’enamoro de cada quadre que faig, 
poso tota la meva essència en ells”, 
explica l’artista (vegeu entrevista a la 
pàgina 15). 

Del 30 de juny al 19 de juliol, 
a la Sala 1 d’exposicions
“XVIII Exposició filatèlica, numis-
màtica i de col·leccionisme”
Inauguració: 5 de juliol a les 19 h

El Cercle Filatèlic i Numismàtic, fidel 
al seu compromís amb el món del 
col·leccionisme, ens convida a la seva 
exposició bianual. Es tracta de la XVIII 
Exposició Filatèlica, Numismàtica i de 
Col·leccionisme.

El col·leccionisme, i especialment 
el de segells i monedes, bé mereix 
una mirada pausada i tranquil·la 
dins el món actual, de les presses i 
de la immediatesa. I això és el que 
ens proposen: una mirada pausada, 
sense presses, a segells i monedes. 
En veure les imatges que contenen, 
potser recordareu algun viatge, aquell 
quadre penjat en algun museu o un 
paisatge, un monument, un perso-
natge, etc. 
Aquest any exposen, entre altres 
temes, una magnífica col·lecció de 
segells de vaixells i de personatges i 
estris relacionats amb el mar.
Organitza: Cercle filatèlic i numismà-
tic de Ripollet

Fins al 20 de juliol, al Vestíbul
del Centre Cultural
“L’homosexualitat i la 
transsexualitat a través de la 
història”
Mostra del Grup d’Amics Gais, Les-
bianes, Transsexuals i Bisexuals de 
Barcelona (GAG). Amb motiu del 28 
de juny, Dia per l’alliberament LGTBI 
Organitza: Regidoria de Polítiques 
LGTBI

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI (CIP)
“Andreu Solà. La mirada d’un 
ripolletenc a la Catalunya 
modernista” 
Amb aquesta mostra es posen 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 
època. 

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

“II gimcana fotogràfica. Ripollet, 
un passeig en el temps”
Aquesta exposició d’Acció Fotogràfica 
Ripollet, amb una vintena d’imatges, 
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 16 a 20 
h; dijous de 16 a 20 h i l’últim diu-
menge de mes, d’11 a 14 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA
Del 2 al 20 de juliol
“25 aniversari Ripollet Rock 
festival”
Exposició fotogràfica que fa un repàs 
de tots els actes que es van dur a 
terme durant l’any 2017, durant la 
celebració del 25è Aniversari del 
Ripollet Rock Festival. 
Organitza: Associació Ripollet Rock

CASA NATURA
Del 9 al 31 de juliol
“Fotografia Naturalística al riu 
Ripoll”
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

“Ripollet som riu”
Organitza: Ajuntament de Ripollet

MERCAT MUNICIPAL
Fins al 14 de juliol
“Mercart”
Mostra d’art jove al Mercat Municipal. 
En l’horari habitual de l’equipament. 
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet. 
Col·laboren: Associació de venedors 
i comerciants del Mercat Municipal 
i Associació de concessionaris del 
Mercat Nou.



23 /  Núm. 238 — Juliol 2018

InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet 
Youtube: RipolletTV
L’Ajuntament a la xarxa
ripollet.cat
Facebook: Ajuntament de Ripollet
Twitter: @AjRipollet 
Instagram: AjuntamentRipollet
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Santi 
Sanginés
President de l’Associació
Musical Kanyapollet

QUI ÉS...

Té 31 anys i fa prop de 15 que va en-
trar a Kanyapollet, amb la seva prime-
ra banda, Majai. Fa dos anys, sense 
voler-ho, va passar a ser president de 
l’entitat, tasca que compagina amb 
la seva activitat com a veu i baix de 
diverses bandes. A més de la música, 
la vida d’aquest ripolletenc també està 
lligada a l’esport, i més concretament 
al Club Tenis Víctor Troses, on va inici-
ar la seva carrera professional com a 
professor de tenis.  

Fa molt que estàs relacionat amb el 
món de les entitats juvenils? 
Sí, pràcticament des que vaig entrar a 
Kanyapollet, des que tinc uns 17 anys. 
Va ser quan vaig començar amb el tema 
dels grups musicals. El primer que vaig 
tenir es deia Majai, que va derivar a Mr. 
Bubbles. Més tard vaig entrar a El rey 
de espaldas, que està parat actualment, 
i d’aquí va sorgir Zerzedilla, que és on 
estic ara més activament, com a segona 
veu. Com a baixista estic als Estúpidos 
estupendos i també a un altre projecte 
que encara està una mica verd, que es 
diu Killer Time Machine. 

I com t’ho fas?
(Riu) No és tan difícil, perquè l’activitat 
dels grups és una mica irregular, perquè 
la gent treballa, i normalment s’assaja 
un dia a la setmana.   

Cogestioneu els locals d’assaig amb 
l’Ajuntament. Com va?
Bé! Hi ha set locals i una mitjana de 3 
bandes per local. Són unes 25 bandes, 

aproximadament. Hi ha de tot tipus. 
Tenim grups de rock, de punk, més 
alternatius, més heavy i fins i tot tenim 
un grup de rumba  i també de rap.   
A vegades ens barregem per ajudar-nos. 
Jo, per exemple, que no faig rap, col·-
laboro amb el Musta fent-li bases, l’ajudo.

Creus que feu una tasca podem dir social 
amb els joves que formen les bandes?
Bé, la gent jove pot estar en un parc 
fent “botellón” o passar l’estona amb 
els amics fent música. Jo he fet les dues 
coses i em quedo amb la música, que és 
més divertit. El nostre objectiu princi-
pal és passar-ho bé, a més de fomentar 
la música.  

Quines activitats feu de forma habitual?
La nostra programació va de març-abril 
fins a l’octubre, que és quan fa bon 
temps. Fem un concert o dos al mes, 
gestionem el concert del diumenge de 
Festa Major i també el Correbars. 

Ja ho teniu tot tancat per Festa Major?
Sí. Aquest any tenim a Kaotico, del 
País Basc, i de segona banda a KOP, de 
Barcelona. I també tocarem Estupidos 
estupendos. 

I el tema del Correbars, com el plantegeu?
Ho plantegem com una cosa lúdica. És 
una vegada a l’any, i podria ser pit-
jor (riu). Hi ha molta gent que espera 
aquesta activitat per veure’s. Jo crec que 
és una activitat que s’ha adaptat força bé 
a la festa del poble. Vam fer alguns can-
vis, com començar al parc de Rizal, que 
és el nostre barri i ha anat bé. L’any pas-
sat vam ser unes 1.200 persones. 

Sempre heu reivindicat una sala de 
concerts. Com està aquest tema?
Bé, tenim previst presentar una moció a 
l’Ajuntament. Voldríem una nau indus-
trial, no cal que sigui molt gran, amb 
un mínim de condicions, com un esce-
nari, una zona de camerinos, una zona 
de barra i ja vindrien els extres, com 
una zona on es pogués assajar, que fos 
un espai no només limitat a concerts. 

Darrerament heu fet un concert solida-
ri i la jornada de la llibertat d’expres-
sió. Ets una persona compromesa?
Bé, això és perquè conec molta gent i 
em truquen per a fer coses junts i no sé 
dir que no. Jo, pel meu compte, des de 
fa  tres o quatre anys, col·laboro amb 
una entitat de Barcelona que es dedica a 
l’oci per a persones discapacitades, que 

nnnnnn
“El nostre objectiu 
principal és
passar-ho bé,
a més de fomentar 
la música”
nnnnnn

es diu Xarau. Es munten sessions de ka-
raoke i de discoteca i els acompanyem.   

En l’àmbit professional ets professor 
de tenis i durant molts anys has estat 
vinculat al Víctor Troses. 
Sí, és el meu club de sempre. Vaig 
començar molt petit, com alumne i 
amb 16 anys vaig decidir treure’m la 
titulació de professor, per si de cas. I un 
dia el meu entrenador em va dir que si 
l’ajudava a l’estiu i així vaig estar 9 anys, 
ja fent tota la temporada. Ara estic al 
Club Natació Caldes. 

Podem dir que per a la música i per a 
l’esport no hi ha edat?
Sí. Jo crec que hi ha molt símils entre 
l’esport i la música. Tant si et vols dedi-
car a una cosa com a l’altra, implica un 
sacrifici, un esforç, hores de pràctica i, 
en si, són una disciplina. 

Reme Herrera


