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FeSTA 
MAjor
2018

La Festa Major d’enguany arriba, un any més, convertint 
l’associacionisme en el seu protagonista: aplegarà un total 
de 46 entitats, 5 més que l’any passat. També aterra amb 
un programa pensat per a tots els públics i més variat, amb 
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 d’aquest 2018, el parc de Maria Lluïsa Ga-
lobart, al carrer Maragall, es convertirà en nou espai festiu; 
s’emmarcarà el pregó en l’Any del Llibre; s’estrenarà un Con-
feti infantil; la Xamuskina participarà en alguna activitat; 
torna la Gimcana familiar; i el Mercat de la Vinya creix i s’im-
pregna de la identitat local. 

nnnnnnn
Agafa el Bus Pollet!
L’Ajuntament de Ripollet, amb la col·laboració d’Autocars 
Font, ofereix el Bus Pollet, un servei gratuït d’autobús durant 
la Festa Major. Enguany, Funcionarà divendres i dissabte, de 
18.30 h a 23.30 h, i diumenge, de 18.30 a 22.30 h. Amb una 
freqüència de pas de 30 minuts, uneix els diferents escenaris de 
Festa Major. 

La 
Prèvia!

Dijous
23 d’agost

A les 19 h
Inici de festa

A les 19.30 h
Lectura de manifest i 
Txupinasso de Festa Major

A les 21 h
Sopar popular

A les 23 h
Nit de música amb Ambkor 
i Cronopios

A les 2 h
Punxa Discos Aresta
Organitza: L’Aresta

A la plaça del Molí

nnnnnnn
L’Aresta vol 
consolidar La Prèvia
El col·lectiu popular L’Aresta organitza, per segon 
any consecutiu, La Prèvia a la Festa Major, a la plaça 
del Molí. Enguany, l’organització vol fer un pas més: 
“Intentarem que aquest any sigui el definitiu per 
consolidar el dijous com un dia més de la Festa Ma-
jor”, explica Cristòbal Cabrera, membre de l’entitat. 
La lectura del manifest, a les 19.30 h, es farà conjun-
tament amb altres entitats juvenils. “El discurs serà 
per donar el tret de sortida, engrescar la gent i amb 
un toc reivindicatiu”, diu Cabrera. 
Enguany, com a novetat, L’Aresta muntarà un “punt 
lila” durant La Prèvia, que oferirà assessorament en 
cas d’agressions masclistes i LGTBIfòbiques.
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Viu la Festa Major

i comparteix-la

a les xarxes socials!

#FMRipollet
 @ripolletfestamajor

 @culturaripollet

 ripollet_cultura

 festamajor.ripollet.cat

 info.ripollet.cat

Arriba la Festa Major, 
més participativa, 
popular i arrelada 
al patrimoni
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A les 17.30 h, amb inici al parc Rizal, carrers de 
Montcada, Casanova, Calvari, Padró, Montcada, 
Nou, Salut, Duc de Tetuán, Nord, Pizarro, Afores, 
Palau Ausit, rambla dels Pinetons, parc Gassó 
Vargas
Correbars
Organitza: Associació Musical Kanyapollet

A les 17.45 h, a la pl. de Pere Quart
Concurs fotogràfic infantil
Adreçats a infants fins als 12 anys.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

A les 18 h, a la pl. de Pere Quart
El Laberint
A càrrec de la Cia. Itinerània.

A les 18 h, a l’Espai del Petit Lector, a la carpa de la 
Biblioteca Municipal de la pl. de Pere Quart
Taller de banderoles: “Decora la festa”
Vine a pintar les banderoles de la Festa Major per a decorar 
la carpa!

A les 19 h, a la pl. de Joan Abad
Circuit d’acrobàcia i marató de ball
Organitza: Club Esportiu Bunkay

A les 19.30 h, a la rbla. de Sant Jordi, davant
del Casal de Joves 
Pregó de Festa Major 
A càrrec de Núria Cabutí i Miquel Pujol.
Traducció en llenguatge de signes.

A les 20 h, al pati del Centre Cultural
Ni cap ni peus
Espectacle de circ, a càrrec de la Cia. Circ Vermut.
Organitza: AETMV

A les 20 h, a l’església de Sant Esteve
Repic de campanes 
Organitza: parròquia de Sant Esteve

A les 20.45 h, amb inici a la pl. de l’11 de setembre, 
c. de la Lluna, rbles. de Sant Jordi i Sant Esteve, 
fins les antigues pistes de l’ESBAR
Correfoc infantil
A càrrec de la colla infantil de Diables de Ripollet i Colla 
infantil Diables de Canovelles.
Organitza: Diables de Ripollet

nnnnnnn
Festival flamenc a la plaça del Molí
El rock no serà l’únic que animi la nit de divendres. A la plaça d’Emma Maleras, hi 
haurà ball amb l’orquestra Krater, a les 22 h, i a la plaça d’en Clos es podrà gaudir 
de versions acústiques en el concert de Midnight Sun, amb Natalia i Alberto, a les 
23.30 h. També se celebrarà el Festival Flamenc a les 22 h a la plaça del Molí, el qual 
ja l’any passat es va realitzar en aquesta nova ubicació al centre de la vila. Ballaran 
el Cuadro Andaluz de Ripollet i el Ballet de Lucero de Lora i Javier Jurado. A més, 
tindran lloc les actuacions de les ‘cantaoras’ Thais i Laura Santos i els guitarristes 
Alberto i Jose Manuel Salcedo. També hi haurà ‘copla’ i ‘cante jondo’. “Ens agrada 
donar al públic de tot una mica perquè estigui content: rumba, cançó espanyola, un 
grup de fi de festa... No és només flamenc”, afirma Carmen Torres, presidenta del 
Cuadro Andaluz Ripollet i organitzadora del festival d’enguany. El Festival flamenc 
està obert a tothom que vulgui anar a “veure els infants ballar i a la gent cantar i 
passar una bona estona”, tal com explica Torres.

Divendres
24 d’agost

nnnnnnn
Un pregó per escriure’l
Qui no recorda els ratolins i els núme-
ros del “10+2”, aquells que vivien en 
cases construïdes amb llibres? Doncs 
el seu creador, l’il·lustrador i guionista 
ripolletenc Miquel Pujol, serà un dels 
dos pregoners de la Festa Major d’en-
guany. L’acompanyarà la també ripolle-
tenca Núria Cabutí, directiva del grup 
editorial Penguin Random House. Un 
acte que s’emmarca en l’Any del Llibre.
 
Els pregoners són dues persones lligades a 
la il·lustració, l’escriptura i l’edició de lli-
bres. Lligades, en definitiva, al món de la 
cultura, amb majúscules, que han aconse-
guit que la seva feina sobrepassi fronteres. 
Passió pels llibres i per la lectura que la 
Núria recorda que li ve de lluny, d’aque-
lles tardes que passava a la Biblioteca, on 
treballava la seva mare, Núria Brull. En 
Miquel, per la seva banda, a més de crear 
coneguts personatges infantils, com els de 
la pel·lícula ‘Cher Ami’, amb el seu germà 
Hilari, ha il·lustrat nombrosos llibres i ha 
treballat com a guionista. Aviat podrem 
llegir la seva primera novel·la.
I... per què no escriure entre tots un llibre 
sobre la Festa Major? 

‘Ni cap ni peus’
I després del pregó, Jordi Mas i David 
Candelich, de la Cia. Circ Vermut, faran 
passar al públic una bona estona, amb 
l’espectacle de circ i humor Ni cap ni 
peus. Aquests dos personatges intentaran 
sortir-se’n dels entrebancs que ells matei-
xos es busquen amb accions quotidianes 
com pot ser seure en una cadira, penjar 
una jaqueta o pintar un quadre. Un 
show fresc, de circ i pallasso, amb moltes 
disciplines, on gaudeixen tant els petits 
com els grans.
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El Ripollet Rock Festival omple
de música el parc dels Pinetons
Aquesta 26a edició del Ripollet Rock Festival estarà encapçalada per la banda de 
metal melòdic progressiu Royal Hunt (foto). Formada el 1989 pel teclista André An-
dersen, els danesos compten amb el cantant nord-americà D.C. Cooper dins el grup i 
vindran a Ripollet a presentar el seu últim àlbum “Cast in stone”. El cartell del festival 
també compta amb la banda sueca Crazy Lixx, que destaca per la seva marca única 
de hard rock dels anys 80; els austríacs Serenity, amb el seu metal sinfònic, i la banda 
de Girona Hard Buds, que proposa un rock enèrgic en la línia d’AC/DC o Airbour-
ne. La representació local anirà a càrrec de We Exist Even Dead, una banda formada 
per ripolletencs i barcelonins, que portaran el seu metalcore a l’escenari. Després de 
la celebració del 25è aniversari del festival de rock, enguany “s’ha hagut de reduir el 
pressupost”, però des de l’organització creuen que “el cartell és millor del que espe-
raven, ja que tenir tres bandes internacionals no és fàcil d’aconseguir”. El Ripollet 
Rock Festival 2018 tindrà lloc el divendres, 24 d’agost, al parc dels Pinetons a les 22 h 
i l’obertura de portes es farà a les 21 h. Tota la informació es pot trobar al web www.
ripolletrockfestival.com. 

nnnnnnn
Una Festa Major que arriba
als diferents barris
Amb l’objectiu de diversificar la festa arreu del municipi i apropar-la 
a tots els barris, aquest any s’ha volgut potenciar la plaça d’Emma 
Maleras (ctra. de l’Estació), que ja es va estrenar l’any passat com a 
espai de Festa Major, i on tindrà lloc enguany un ball amb l’orquestra 
Krater la nit del divendres. Així, el barri del Pont Vell gaudirà d’una 
nit de música i gresca a partir de les 22 h. Com a novetat d’enguany, 
aquest any s’afegeix com a espai de Festa Major el parc de Maria 
Lluïsa Galobart. La tarda del dissabte, 25 d’agost, s’hi farà un taller 
d’instruments musicals, a càrrec de l’Associació Musical Kanyapollet, una 
activitat que l’any passat es va realitzar al KFTÍ. El taller tindrà lloc a les 18 
h i cal inscriure’s prèviament, anant al Centre Cultural o enviant un correu a 
cultura@ripollet.cat. 

A les 22 h, al parc dels Pinetons
XXVI Ripollet Rock Festival 2018
—Royal Hunt (Dinamarca)
—Crazy Lixx (Suècia)
—Serenity (Àustria)
—Hard Buds (Girona)
—We Exist Even Dead (Ripollet)
Obertura de portes: 21.30 h 
Organitza: Associació Ripollet Rock

A les 22 h, a la pl. d’Emma Maleras (ctra. de l’Estació)
Nit de ball
A càrrec de l’Orquestra Krater.

A les 22 h, al Centre Parroquial
Teatre: “El llibertí”
Organitza: Amics del Teatre

A les 22 h, a la pl. del Molí
Festival flamenc 
Al baile: Cuadro Andaluz de Ripollet i Ballet de Lucero de Lora i 
Javier Jurado.
Cantaoras: Thais i Laura Santos.
Copla: Katy Olivares i Javier Ginés.
Cante jondo: David de la Rambla.
Guitarristes: Alberto i José Manuel Salcedo.
Presenta: Carmen Torres.
Organitza: Cuadro Andaluz Ripollet

A les 22.30 h, a la pl. d’en Clos 
Contes per adults: “L’art d’amargar-se la vida”
A càrrec de Carles Alcoy. 

A les 23.30 h, a la pl. d’en Clos 
Nit de concert: Midnight Sun
Versions acústiques amb la Natalia i l’Alberto.
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El Mercat de la Vinya,
parada obligatòria, on 
menjar i beure, envoltats 
d’història i bona música
El Mercat de la Vinya torna a conver-
tir-se en un punt de trobada, on des-
cansar, menjar i beure, però sobretot en 
un punt de refència del passat vitiviní-
cola de Ripollet. L’escola Anselm Clavé, 
el carrer dels Afores i la plaça d’en 
Clos conformen aquest eix que uneix 
gastronomia i enologia, amb patrimoni i 
cultura, en el sí de la Festa Major. 
 
El Mercat de la Vinya es podrà visitar 
dissabte i diumenge, de 12 a 16 h i de 19 
a 23 h. El programa d’actuacions musicals 
a la plaça d’en Clos començarà divendres, 
a les 22.30 h, amb els contes per adults 
‘L’art d’amargar-se la vida’, a càrrec de 
Carles Alcoy. La nit la tancarà el concert 
en acústic de la formació local Midnight 
Sun, integrada per Natalia i Alberto.  
Dissabte, a les 18.30 h, Ri-Pollet en línia 
ballarà en aquest escenari, on a les 22.30 
qui vulgui podrà cantar amb el Karaoke 
Toca-me-la, que torna per segon any 
consecutiu, acompanyant els participants 
amb cantants professionals i música en 
directe.
La nit de diumenge, fent una clucada 
d’ulls al Mercat de la Vinya, hi actuarà 
Sommeliers, a les 23 h. Es tracta d’una 
deliciosa formació, amb instruments 
clàssics i música actual, que presenta nou 
disc, “8 am”. 
A l’escola Anselm Clavé, convertida en la 
casa de la vinya, es podrà visitar l’expo-

sició elaborada pel CIP sobre el passat 
vitivinícola de Ripollet, que s’amplia amb 
fotografies de paisatges de vinya. També 
hi haurà una exposició de carros antics i 
una mostra dels oficis de ferrer i cisteller. 
La casa de la vinya acollirà dissabte, a les 
12.30 h, el primer dels dos tast de vins or-
ganitzats, sota el títol ‘Al Vallès veremem’, 
on quatre productors de la comarca a 
petita escala presentaran els seus projectes.  

els vins del Vallès 
Enguany, la fira del carrer dels Afores 
presenta novetats, ja que no hi haurà 
parades d’artesania, sinò que totes elles 
seran de restauradors locals i de produc-
tes ecològics i de proximitat. Al voltant 
d’una quinzena, en total. A més, s’utilitza-
rà el Vinyatiquet com a moneda de canvi, 
amb valor d’1 €. Diumenge, a les 19.30 h, 
a l’espai que hi ha darrere de la plaça d’en 
Clos, es farà el tast ‘Aromes de verema’. 
L’enòleg i sommelier Àngel Garcia Petit 
presentarà diferents vins fets amb varietats 
de raïm que es conreaven a Ripollet. Les 
places dels dos tast són limitades a 30 per-
sones. Cal inscriure’s al correu electrònic 
molidenrata@ripollet.cat, entre el 20 i el 
23 d’agost. Màxim dues persones 
per inscripció. 

Durant tot el dia, a la pl. de Pere Quart
Exposició: “Pensa en gran. Pensa el futur 
equipament per a la gent gran de Ripollet”

A les 9 h, al Centre Cultural
Taller infantil de fotografia
Adreçat a infants de 8 a 12 anys. Inscripcions a curs@
afocer.cat. Places limitades. Cal portar càmera digital.
De 9 a 11 h Taller teòric
D’11.30 a 13 h Sortida
Diumenge, de 9 a 13 h Sortida 
Organitza: AFOCER 

A les 9 h, al Poliesportiu Municipal
Torneig de pàdel
Organitza: Club Tennis Ripollet

A les 9 h, al parc dels Pinetons
XXVII Cursa BTT
A les 10.45 h Cursa popular
A les 11 h i a les 11.45 h Lliurament de premis
Cal inscripció prèvia per a la Cursa competitiva i per la Cursa 
Popular al web www.pame-ripollet.org.

A les 9 h al parc Norbert Fuster
XII Baixada de Carretons
De 9 a 11 h Inscripció dels participants
i exposició de carretons
A les 10 h Botifarrada popular 
D’11.30 a 14 h, davant del Centre Cultural Exposició 
de clàssics
D’11.30 a 13 h Baixada de carretons
A les 13.30 h, a la pl. de Pere Quart Lliurament de 
premis
Organitza: Comissió de Carretons del CE l’Estel
Col·labora: Ripollet Ràdio

A les 10 h, amb inici al parc Rizal, rbles. de Sant 
Jordi i Sant Esteve i pl. del Molí
Cercavila de Trabucaires
Organitza: Colla Trabucaires de Ripollet

A les 10 h, a les pistes de l’ESBAR
Bàsquet al carrer 3x3
Cal inscripció prèvia al Centre Cultural fins al 24 d’agost.
Organitza: Bàsquet Sant Gabriel i Bàsquet Ripollet

A les 10.30 h, amb inici a la rbla. de Sant Jordi, 
davant el SOC (antic INEM), c. de Joan Miró, Tamarit, 
Lluna, Montcada, Sol, Dr. Figarola, Nord, Magallanes, 
Sant Lluís, Pizarro, Nord i parc d’Oriol Martorell
Correaigües
Amb la participació de les xarangues Diga’ls-hi Inquiets i 
Tocabemolls, i la Xamuskina.
Organitza: CE l’Estel

A les 11.30 h, a l’Espai del Petit Lector, a la carpa 
de la Biblioteca Municipal de la pl. de Pere Quart
Contes per a bebès
Adreçat a nadons de 0 a 3 anys, a càrrec de Sandra Rossi.

A les 11.30 h, al Centre Cultural
“(D)escrivint el Ripollet dels llibres”
Inauguració de l’exposició. Fins al 30 de setembre.

De 12 a 16 h i de 19 a 23 h, al c. dels Afores i la pl. 
d’en Clos
Mercat de la Vinya
Mostra de vins i caves i mostra de tastets, concerts i 
exposicions.

nnnnnnn
A suar la samarreta per Festa Major
La Festa Major torna a estar farcida d’esdeveniments esportius, organitzats molts d’ells 
pels mateixos clubs, com és el cas del Club Tennis Ripollet que organitza el torneig de 
pàdel dissabte i el de tennis diumenge. Dissabte també se celebra la XXVII Cursa BTT 
i el Bàsquet al carrer 3x3 i diumenge la XX Cursa popular de Festa Major, el trofeu 
Ajuntament de Ripollet de futbol i un altre partit molt especial. Es tracta del primer 
partit de la Selecció infantil de futbol de Ripollet, que jugarà contra l’Infantil del RCD 
Espanyol. Un equip local format per 18 jugadors, 2 porters, 2 entrenadors i 1 delegat, 
provinents de l’EFB Ripollet i del CF Ripollet, amb el que “es vol crear un sentiment de 
poble i evitar rivalitats entre els dos clubs”, explica el regidor d’Esports, Ramiro Moldes. 
Les activitats esportives finalitzaran dilluns, amb la Gimcana de Tennis Taula.  

Foto: Miquel Alba

Dissabte
25 d’agost
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Nit d’estils musicals: hip-hop, música 
electrònica, jazz, karaoke i orquestra

La nit de dissabte, un cop gaudim dels tradicionals focs artificials, trobarem qua-
tre escenaris amb quatre estils musicals diferents. El cartell del concert del parc 
dels Pinetons comptarà amb el rap del músic alacantí Arkano, conegut per la seva 
gran capacitat d’improvisació i les seves rimes contra l’homofòbia i el masclisme. 
L’acompanya el dj de música electrònica David Hidalgo, la banda d’electro funk 
Mandruka i l’Àlex i el Víctor, productors i dj d’Skalivada PD. A la mateixa hora, a 
les 23 h, la plaça del Molí acull el concert de la Sant Andreu Jazz Band, amb més 
d’una vintena de joves músics a les ordres de Joan Chamorro. A la plaça d’en Clos 
podran cantar, a partir de les 23.30 h, amb el Karaoke Toca-me-la i a partir de la 
mitjanit podran ballar al ritme del grup Choffers, a la plaça de Joan Abad. 

De 12 a 16 h i de 19 a 23 h, a l’Escola Anselm Clavé
Casa de la Vinya i exhibició de carros

A les 12.30 h, a l’Escola Anselm Clavé
Tast de vins “Al Vallès es verema!”
Amb Vins del Vallès. Places limitades. Reserva per mail a 
molidenrata@ripollet.cat entre el 20 i el 24 d’agost. Màxim dues 
persones per inscripció. No es permesa la presència de menors 
de 18 anys.

A les 12.45 h, al parc d’Oriol Martorell
Corre, balla i mulla’t
Organitza: Innedit Dance Complex

A les 17 h, al parc de Gassó Vargas
Taller de paper marbrejat
Activitat familiar. Inscripció prèvia al tel. 627 693 141.
Organitza: AV Can Vargas

A les 18 h, al parc de M. Lluïsa Galobart
Taller d’instruments musicals
Inscripció prèvia al Centre Cultural o a cultura@ripollet.cat, fins 
al 24 d’agost.
Organitza: Associació Musical Kanyapollet

A les 18 h, a la pl. de Joan Abad
Tarda de ball: exhibició i classe de zumba i dance
Organitza: Gimnàs Duo Fitness 

A les 18 h, al parc d’Oriol Martorell
Espai nadons

A les 18.30 h, a la pl. d’en Clos
Ballada de country line dance
Organitza: Ri-Pollet en línia

A les 19 h, al parc d’Oriol Martorell
Concert infantil: El Pot Petit

A les 19 h, al parc dels Pinetons
Holi Dolly i dansa Bollywood
Organitza: Associació Bollywood Anaath

A les 20.45 h, a la pl. del Molí
Versots dels Diables de Ripollet
Amb la col·laboració d’Amics del Teatre. 
Cercavila infernal
Amb la participació de Diables de Ripollet.
Colles convidades:
—Front Diabòlic de la Garriga.
—Diables de Nou Barris (Barcelona).
—Ball de Diables de les Roquetes (Sant Pere de Ribes).
—Fures de Can Baró (Barcelona).
Itinerari: inici a la pl. del Molí, rbles. de Sant Esteve i Pinetons, av. 
de Maria Torras i rbla. de les Vinyes.
Organitza: Diables de Ripollet

A les 22.30 h, al parc dels Pinetons
Castell de focs artificials

A les 23 h, al parc dels Pinetons 
Nit de concerts
—Arkano
—David HDJ
—Mandruka 
—Skalivada PD

A les 23 h, a la pl. del Molí
Nit de concert
A càrrec de la Sant Andreu Jazz Band

A les 23.30 h, a la pl. d’en Clos 
Nit de concert
A càrrec de Karaoke Toca-me-la

A les 24 h, a la pl. de Joan Abad 
Nit de ball
A càrrec del grup Choffers

nnnnnnn
La Xamuskina s’apunta 
al correaigües 
La Xamuskina viurà la seva primera Festa Major 
al costat dels més petits. Dissabte acompanyarà 
les xarangues Diga’ls Inquiets i Tocabemolls 
en l’esperat Correaigües, organitzat pel CE 
l’Estel. Un recorregut que s’iniciarà a les 10.30 
h a la rambla de Sant Jordi i que novament 
acabarà al parc d’Oriol Martorell, on Innedit 

Dance Complex ha organitzat 
l’activitat ‘Corre, balla i mulla’t’, 

a les 12.45 h. 
Aquest espai serà l’escenari, 

a les 19 h, del concert infantil ‘La 
gran festa’, a càrrec de la companyia d’espectacles i concerts 
familiars El Pot Petit. Es tracta del gran concert d’El Pot 
Petit! Un espectacle que recull els millors temes dels seus tres 
discs, amb vuit músics sobre l’escenari. Amb aquest concert 
han passat per nombrosos festivals i festes majors com el Fes-

tivalot, l’Acústiqueta, el Clownia, el Xics festival o la Copeta 
de Girona, amb una gran acollida entre el públic familiar. Un 

espectacle que combina la música, els titelles i les danses i on els 
més petits podran ballar, cantar i riure amb personatges com El Lleó 

Vergonyós, Els Pirates, El Cuc Poruc o La Formiga Rockera.  

Foto: Miquel Alba
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La Mostra de Bestiari i els Gegants, 
protagonistes del matí de diumenge

El bestiari popular també tindrà el seu 
matí festiu el diumenge, 26 d’agost, a les 
pistes de l’ESBAR, on a les 10 h es farà la 
18a Mostra de Bestiari, amb la partici-
pació del Poll Foll de Ripollet i les bèsties 
convidades de les colles: Joves Diables de 
Cunit, Diables de can Sant Joan, Fures 
de can Baró, Roquetes del Garraf i Dia-
bles i diablesses de Bellvitge. La jornada 
seguirà amb una cercavila que arrencarà 
a les 11.30 h des de les mateixes pistes de 
l’ESBAR i anirà fins al parc dels Mestres. 
A les 12.45 h tindrà lloc un ball de lluï-
ment a la plaça de Joan Abad. La mostra, 
que organitzen els Diables de Ripollet, 
pretén “donar a conèixer la cultura cata-
lana” i es tracta d’una “activitat familiar”, 
tal com indiquen des de l’organització. 

Aquesta no serà l’única activitat a càrrec 
dels Diables de Ripollet, ja que el di-
vendres ja començaran amb el Correfoc 
infantil i dissabte realitzaran els Versots 
dels Diables i la Cercavila infernal, amb 
la participació de diverses colles convi-
dades. 
Paral·lelament, la Colla de Gegants i 
Grallers de Ripollet faran una plantada 
de gegants a la rambla de Sant Jordi i 
Sarrià de Ter a les 11.15 h i una hora 
després, arrencarà la cercavila. Enguany, 
els Gegants vindran acompanyats d’una 
“sorpresa molt simpàtica”, segons infor-
men des de la CRAC, entitat organitza-
dora de l’esdeveniment. A les 13.15 h es 
durà a terme el ball de gegants a la plaça 
de Pere Quart.

A les 5 h, a l’av. del Mediterrani amb rbla. de les 
Vinyes
Final de festa
Cal inscripció prèvia al Centre Cultural a partir del 20 d’agost, 
o a empalmadajoveripo@gmail.com.

Durant tot el dia, a la pl. de Pere Quart
Exposició: “Pensa en gran. Pensa el futur 
equipament per a la gent gran de Ripollet”
Carpa informativa amb els resultats del procés participatiu.

A les 9 h, al Poliesportiu Municipal
Campionat de tennis Ripollet
A les 9 h 3r i 4t classificats
A les 11 h Final de dobles, final masculina i final 
femenina
A les 13 h Lliurament de premis
Organitza: Club Tennis Ripollet

A les 9 h, amb sortida des del Pavelló Joan Creus
XL Cursa Popular de Festa Major 
Inscripcions al web www.pame-ripollet.org
Col·labora: RUA

A les 10 h, davant del Centre Cultural
X Marató Fotogràfica Festa Major Ripollet
Activitat oberta a tothom.
Més informació a les 10 h, a la carpa de l’entitat.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

A les 10 h, a les pistes de l’ESBAR 
XVIII Mostra de Bestiari festiu i popular
Amb la participació del Poll Foll de Ripollet
Bèsties convidades:
—“La Draga de Cunit”, dels Joves Diables de Cunit (Cunit).
—“Drac Joan”, dels Diables de can Sant Joan (Montcada 
Bifurcació).
—“Mosquit Tigre”, de les Fures de Can Baró (Associació 
Cultural Finestra de Can Baró).
—“El Duc”, de les Roquetes del Garraf (AV les Roquetes-
Sant Pere de Ribes).
—”La rata de Bellvitge”, dels Diables i Diablesses de 
Bellvitge (l’Hospitalet de Llobregat).
A les 11.30 h, des de les pistes de l’ESBAR fins al 
Parc dels Mestres Cercavila
A les 12.45 h, a la pl. Joan Abad Ball de lluïment
Organitza: Diables de Ripollet

A les 10.45 h, a l’església de Sant Esteve
Repic de campanes
A les 11 h Missa solemne
Organitza: parròquia de Sant Esteve 

A les 11 h, a l’Espai del Petit Lector, a la carpa de la 
Biblioteca Municipal de la pl. de Pere Quart
Taller de punts de llibre

A les 11.15 h, a la rbla. de Sant Jordi i Sarrià de Ter
Plantada de gegants 
A les 12.15 h Cercavila de Gegants
de Ripollet
A les 13.15 h, a la pl. de Pere Quart Ball de gegants 
Participen: Colla de Gegants i Grallers de Ripollet.
Organitza: CRAC

A les 12 h, a l’Espai del Petit Lector, a la carpa de la 
Biblioteca Municipal de la pl. de Pere Quart
Hora del conte: “L’Endrapasomnis”
A càrrec d’Els Contes de la Momo.

nnnnnnn
Punk-rock al Concert Kanyapollet

Diumenge26 d’agost

El brollador del parc dels Pinetons s’omplirà de música a partir de les 21 h amb les 
actuacions de Kaotiko i Kop com els dos caps de cartell. Kaotiko (foto) és una banda 
de punk-rock del País Basc que fa més de 10 anys que és sobre els escenaris. Per la 
seva banda, Kop és un grup establert a Badia del Vallès de hardcore punk. Des de 
l’Associació musical Kanyapollet, expliquen que, si el cartell de l’any passat era més 
de rap, enguany és de punk-rock. “Kaotiko és un grup que no actua gaire a Catalu-
nya, només en festivals, i creiem que pot portar gent jove de fora de Ripollet que els 
vinguin a escoltar”, comenten des de l’organització. El concert també comptarà amb 
les actuacions d’Estúpidos estupendos, banda de Ripollet de punk-rock que porta 
en escena més de 15 anys, i el DJ local Gamerox Selektor, que farà una sessió doble 
simultània amb un altre DJ convidat. 
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Els més menuts estrenen el seu 
propi Confeti infantil
Per primer cop, els més petits de la casa tindran el seu propi Confeti infantil, que se 
suma a l’oferta de dilluns a la nit amb el Confeti per a veterans, que es va estrenar 
l’any passat a la rambla de Sant Jordi amb Sarrià de Ter; i al Ball del confeti, a par-
tir de la mitjanit, al brollador del parc dels Pinetons. El Confeti infantil tindrà lloc 
diumenge a la plaça del Molí a les 20 h i l’animarà Landry El Rumbero, un grup 
que barreja cançons originals amb una selecció de temes i danses infantils de tota la 
vida, passades pel sedàs de la rumba catalana. Abans, a les 18.30 h, el grup de batucada 
ripolletenc Rhythm’n’Moyo serà l’encarregat d’animar la tarda, amb una cercavila 
infantil de colors, que tindrà l’inici a la plaça Font i finalitzarà a la plaça del Molí. 

nnnnnnn
Cafè d’Alger, l’Orquestra Cimarrón
i Sommeliers amenitzen la nit
La nit de diumenge oferirà propostes musicals per a tots els gustos i en ubicacions 
ben diverses. A més del Concert Kanyapollet al parc dels Pinetons, la festa també 
tindrà el seu espai a la rambla de Sant Jordi, al barri de Can Mas, on Cafè d’Alger 
oferirà un concert a les 23 h. Es tracta d’un projecte musical nascut a Barcelona que 
proposa una fusió de músiques, principalment del nord d’Àfrica, i amb influència 
jamaicana. Amb un repertori de música chaâbi i músiques del sud des d’una pers-
pectiva catalana, canten en català, francès, àrab i amazic. D’altra banda, a la plaça de 
Joan Abad, l’Orquestra Cimarron oferirà el seu concert de Festa Major, a les 20 h, 
i a la mitjanit començarà el Gran ball. Paral·lelament, a la plaça d’en Clos, actuarà la 
formació Sommeliers a partir de les 23 h. 

De 12 a 16 h i de 19 a 23 h, al c. dels Afores i la pl. 
d’en Clos
Mercat de la Vinya

De 12 a 16 h i de 19 a 23 h, a l’Escola Anselm Clavé
Casa de la Vinya i exhibició de carros

A les 17 h, davant del Centre Cultural 
IX Torneig de partides ràpides d’escacs Festa
Major Vila de Ripollet 
A les 20 h Cloenda i lliurament de premis
Organitza: Club d’Escacs Ripollet

A les 17 h, al Camp de Futbol Municipal 
Partit de futbol amistós
Selecció de Ripollet — Infantil del RCD Espanyol
Organitza: Club Futbol Ripollet
   
A les 18 h, al Centre Cultural 
Scape Room
Inscripció prèvia al Centre Cultural, a partir del 20 d’agost.
Organitza: Descargolats Teatre

A les 18.30 h, amb inici a la pl. Font, rbles. de Sant 
Jordi i Sant Esteve i pl. Molí
Cercavila infantil de colors
Organitza: Rhythm’n’Moyo

A les 19 h, a l’Espai del Petit Lector a la carpa de la 
Biblioteca Municipal de la pl. de Pere Quart
Contes tovets
    
A les 19 h, al camp de futbol municipal
Trofeu Ajuntament de Ripollet
CF Montañesa — CF Ripollet
Organitza: Club Futbol Ripollet

A les 19.30 h, al c. de la Palma (darrere la pl. d’en Clos)
Tast de vins “Aromes de verema”
Amb Àngel García Petit. Places limitades. Reserva per mail a 
molidenrata@ripollet.cat entre el 20 i el 24 d’agost. Màxim dues 
persones per inscripció. No es permesa la presència de menors 
de 18 anys.

A les 20 h, a la pl. del Molí
Confeti infantil
A càrrec de Landry El Rumbero.

A les 20 h, a la pl. de Joan Abad 
Concert de Festa Major
A càrrec de l’orquestra Cimarron.

A les 21 h, al parc dels Pinetons
Festival Kanyapollet
—Kaotiko
—KOP
—Estúpidos Estupendos
—Gamerox Selektor
Organitza: Associació Musical Kanyapollet

A les 22 h, al Centre Parroquial
Teatre: “El llibertí”
Organitza: Amics del Teatre

A les 22 h, a la rbla. de Sant Jordi (Can Mas)
Espectacle “Conte contes de les pallasses de 
Pequemón”
A càrrec de Mirant l’Art 
A les 23 h Nit de concert
A càrrec del Cafè d’Alger.

A les 23 h, a la pl. d’en Clos
Nit de concert
A càrrec de Sommeliers.

A les 24 h, a la pl. de Joan Abad 
Gran ball de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Cimarron

Cafè d’Alger portarà la seva fusió de músiques al barri de Can Mas

Landry El Rumbero animarà el Confeti infantil
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Durant tot el dia, a la pl. de Pere Quart
Exposició: “Pensa en gran. Pensa el futur 
equipament per a la gent gran de Ripollet”
Carpa informativa amb els resultats del procés participatiu.

A les 10 h, a les pistes de l’ESBAR
Gimcana de tennis taula
Organitza: CTT Ripollet

A les 10 h, a la pl. de Pere Quart
Pedres imaginàries
Taller de pintura adreçat a infants.
Organitza: Parados Unidos Ripollet-Cerdanyola

A les 10 h, a la pl. de Pere Quart
Activitat física i salut per a “mamis, papis i bebès”
Inscripció prèvia al Centre Cultural o a cultura@ripollet.cat, 
fins al 24 d’agost.
Organitza: Gimnàs Bunkay

A les 10 h, a la pl. de Pere Quart
Espai de joc
Organitza: Els Solets Minilandia

A les 11 h, a la pl. de Pere Quart
Taller de circ
A càrrec de l’Ateneu Popular 9 Barris

A les 13 h, al Pavelló d’Esports Joan Creus
Aperitiu per a la gent gran 
Cal recollir invitació al Casal d’Avis.

A les 17.30 h, a la pl. de Pere Quart
Taller de maquillatge infantil 
Organitza: Amics del Teatre

A les 17.30 h, a la pl. de Pere Quart
Pinta la Festa Major amb guix
Organitza: AMPA Escola Bressol La Verema

A les 17.30 h, a la pl. de Pere Quart
Taller de grafiti

A les 18 h, amb inici a les pistes de l’ESBAR 
Gimcana de l’Estel
Activitat per a totes les edats, a partir de 6 anys.
Inscripció prèvia el dia 22 d’agost, de 18 a 20 h, al Centre 
Cultural.
Organitza: CE l’Estel

A les 18 h, al Casal d’Avis 
Ball per a la gent gran
A càrrec de Sergio Blanco.

A les 18 h, al c. del Sol
Ballada de sardanes
A càrrec de la Cobla Sabadell.

A les 19 h, a la pl. del Molí
Exhibició de ball Linedance i Country
Organitza: Associació Ripollet Country Line Dance

A les 20 h, a la pl. de Joan Abad
Cantada d’havaneres
A càrrec de L’Espingari i degustació de rom cremat.
Col·labora: Associació Gastronòmica “el Setrill”

Dilluns
27 d’agost

nnnnnnn
El circ i les seves disciplines, molt 
presents a les activitats familiars 

Que a Ripollet agrada el circ, va que-
dar ben clar el passat mes de maig, a 
“circBarri!”, la primera mostra de circ 
social celebrada a la nostra ciutat. Una 
art escènica que enguany tenim ben 
present al programa de Festa Major. 
Dilluns al matí, gaudirem d’un taller de 
circ, a càrrec de l’Ateneu Popular de 9 
Barris, a la plaça de Pere Quart.  

El projecte de l’Ateneu Popular 9 Bar-
ris, que l’any passat va celebrar els seus 
40 anys d’història, inclou l’activitat de 
l’entitat bidó de 9Barris, dedicada al circ. 
Aquesta entitat ofereix un catàleg de 
serveis entre els quals trobem formacions, 
espectacles o tallers de circ a mida, com el 
que faran el pròxim 27 d’agost a Ripollet. 
Es tracta de tallers que van més enllà de 
l’oci i l’entreteniment, destinats a totes les 
edats i a tot tipus de grups.
A banda d’aquesta activitat, el mateix 
dilluns, els més petits podran gaudir, a la 
mateixa plaça, del taller de pintura ‘Pedres 

imaginàries’, a càrrec de Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola. Una activitat que 
coincidirà amb l’organitzada pel Gimnàs 
Bunkay per a “mamis i bebès”. 
La tarda de dilluns també estarà farcida 
d’activitats infantils, com ara el taller de 
maquillatge, a càrrec d’Amics del Teatre, 
o l’activitat ‘Pinta la Festa Major amb 
guix’, organitzada per l’Ampa de l’Esco-
la Bressol La Verema. Mentre els petits 
pinten amb guix, els joves podran fer-ho 
amb grafiti, en un taller organitzat pel 
Patronat de Cultura, també a Pere Quart.  

L’estel recupera la Gimcana
I si parlem d’activitats familiars, una de 
les destacades del programa és la gimcana 
familiar. Una iniciativa que el Centre 
d’Esplai l’Estel s’ha animat a recuperar per 
Festa Major i que permetrà que pares i 
avis puguin compartir amb els seus fills 
i néts allò que tant els divertia fer quan 
eren petits. L’Estel anima a tots aquells 
ripolletencs que vulguin passar una bona 
estona, a formar grups de 5 membres, 
d’entre 6 i 99 anys. Els interessats poden 
inscriure’s el pròxim dimecres, 22 d’agost, 
de 18 a 20 hores, al Centre Cultural. 
Els participants hauran de presentar-se, 

disfressats, el dilluns, a les 18 h, a les 
pistes de l’ESBAR. La temàtica serà 
feta pública els dies previs, a través 
de les seves xarxes socials. Hauran 
de passar un total de cinc proves a 
diversos indrets de Ripollet, que els 
marcaran en un plànol. 
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Torna L’Espingari per celebrar 
el 25è aniversari d’El Setrill 

L’Associació Gastronòmica El Setrill celebra enguany un quart de segle d’història 
i la Festa Major serà l’escenari del primer dels actes de celebració, amb un concert 
d’havaneres i un rom cremat molt especials. El grup escollit enguany ha estat l’Es-
pingari, una formació molt lligada a El Setrill des dels seus inicis, ja que compar-
teixen com a membre fundador al ja desaparegut Andreu Navarro, també impulsor 
del Casal Cubà de Ripollet i Cerdanyola. Aquest grup d’havaneres montcadenc va 
néixer l’any 1982 i des d’aleshores ha recorregut tot el món amb les seves hava-
neres, cançons de taverna i ritmes mediterranis. També ha enregistrat una desena 
de discos, el darrer d’ells “Havanera estimada”, el 2017. El Setrill, per la seva part, 
continuarà amb els actes de celebració a partir de setembre. Entre ells hi ha diverses 
xerrades sobre el món de la cuina, un concurs de pinxos i una paella multitudinària.
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A les 22.30 h, a la rbla. de Sant Jordi, cantonada 
amb c. de Sarrià de Ter
Confeti per a veterans
A càrrec de l’orquestra Banda Neón.

Al 24 h, al parc dels Pinetons
Ball del confeti
A càrrec de Dalton Band i DJ Surda.
Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats de pare/
mare o tutor. L’accés al recinte es farà prèvia comprovació de 
l’edat amb document acreditatiu.

nnnnnnn
Dos Confeti tanquen la FM’18 
Enguany, acomiadarem la Festa Major amb dos Confeti i ho farem a dos escenaris 
oposats quant a la seva ubicació al poble i amb dos estils musicals ben diferents. D’una 
banda, a la rambla de Sant Jordi amb el carrer de Sarrià de Ter, a les 22.30 h, es farà 
el Confeti per a veterans, amb l’orquestra Banda Neón. Una banda formada per 
cinc joves, que versionen cançons per a totes les edats. I a les 12 de la nit, aquells que 
tinguin ganes de festa fins a la matinada poden gaudir del Ball del confeti, a l’escenari 
del brollador del parc dels Pinetons. Enguany, amb l’actuació de la Dalton Band, 
grup de versions del moment, que compartirà escenari amb Dj Surda, un dels expo-
nents del mashup (crear una cançó mesclant altres) al nostre país. 

espai 
del petit 
lector

ripollet ràdio
L’emissora municipal realitzarà una programació especial 
cara al públic, des de l’estudi mòbil situat a la plaça de 
Pere Quart. La graella estarà formada pel magazín Visca 
la ràdio!, de 18 a 20 hores, presentat per Toni Miralles i 
els locutors Mari Carmen Muñoz (La Onda D-Mente) i 
Daniel Testar (Catsona) i al llarg de cada jornada s’ofe-
rirà una mostra dels espais que es poden escoltar a 
l’antena local, realitzats per voluntaris i entitats de la 
vila. A més, es retransmetrà en directe el pregó de la 
Festa Major i es farà un seguiment especial de la bai-
xada de Carretons. La programació finalitzarà amb 
el programa més antic de la casa, Viaje al Reino del 
Metal, que porta més de 30 anys en antena (foto).

La plaça de Pere Quart acollirà, un 
any més, la Carpa de la Biblioteca, 
un espai de lectura infantil que no 
podia faltar en la Festa Major de 
l’Any del Llibre. Estarà en marxa 
divendres, de 18 a 21 h, dissab-
te, d’11 a 13 h i de 18 a 21 h, i 
diumenge, de 10 a 14 h i de 18 a 
21 h. 
L’Espai del petit lector també ofe-
rirà diferents activitats: un taller 
de banderoles (divendres, a les 18 
h), un “Contacontes per a nadons” 
(dissabte, a les 11.30 h), un taller 
de punts de llibre (diumenge, a les 
11 h), l’Hora del conte “L’Endra-
pasomnis” (diumenge, a les 12 h) 
i “Contes tovets” (diumenge, a les 
19 h). 
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PArLeM
AMB...

Uns dies després de conèixer els noms 
dels pregoners d’enguany, parlem amb 
els dos ripolletencs encarregats de 
donar el tret de sortida a les celebraci-
ons. Es tracta de l’il·lustrador i guio-
nista Miquel Pujol i de l’economista i 
editora Núria Cabutí (vegeu article a la 
pàgina 4). Aquests dos ripolletencs han 
fet carrera envoltats de llibres i és per 
això que l’Ajuntament els ha escollit 
per inaugurar la Festa Major de l’Any 
del Llibre.

Com van rebre la notícia del seu nome-
nament?
M.P.: M’ho va dir el meu germà: “Serem 
pregoners!”. El pregoner sóc jo, però ell 
és qui em dóna suport amb temes d’en-
trevistes i totes aquestes coses, perquè 
hi està més acostumat. Em va sobtar, i 
encara més perquè hi havia la Núria.
N.C.: Amb sorpresa, però també amb 
molta satisfacció i alegria, perquè, de 
fet, la meva vinculació amb Ripollet va 
ser durant la meva infància i la meva 
adolescència. Sempre he tingut un 
record molt carinyós i m’ho he passat 
molt bé a Ripollet.

Es coneixien?
M.P.: Jo no coneixia la Núria perso-
nalment. La conec pels contes que vaig 
fer per Random House, perquè ella és 
editora allà i, a través d’ella, em van 
publicar els cinc contes que tinc fets.

Miquel Pujol i Núria Cabutí,
pregoners de l’Any del Llibre

N.C.: No havia tingut el goig de coin-
cidir amb ell personalment, però sabia 
qui era i em fa molta il·lusió compartir 
aquest moment amb ell. 

Què els agradaria transmetre amb el 
seu pregó?
M.P.: Els valors d’abans, els anys 
d’infantesa, com es vivia la festa major 
llavors, quan no hi havia la tecnologia 
que hi ha ara. La Festa Major no era 
molt gran: la Rambla, de dalt a baix, i 
una mica més amunt, on hi ha la plaça 
del Mercat, que es posava l’embalat. 
N.C.: L’important d’una Festa Major 
és l’ambient de tolerància, de retroba-
ment, de veure’t amb gent amb qui tens 
relació durant l’any però, de cop i volta, 
estàs en un ambient molt més distés 
i de passar-t’ho bé.... És un moment 
on és important cuidar les relacions 
humanes i, realment, viure el poble. 
Per tant, m’agradaria transmetre aquest 
sentiment que jo he tingut molts anys 
durant la Festa Major: combinar la part 
d’esbarjo i gresca, però també de tole-
rància i convivència. 

Han vist molts pregons a Ripollet?
M.P.: Gairebé no l’he vist mai! He estat 
molts anys fora i no he controlat gaire 
la trajectòria de la Festa Major de Ri-
pollet. Sé que s’ha fet gran, tot i que ja 
ho era. Quan jo era petit, ja es deia que 
era una de les festes major més conegu-

des i més visitades. Imagina’t ara, s’ha 
expandit molt!
N.C.: Malauradament, no. La Festa 
Major coincideix moltes vegades amb 
reunions a l’Amèrica Llatina. Intento, 
però, aprofitar per venir a saludar la 
meva tieta Rita i retrobar-me amb la 
família.

Què els sembla que es vinculi el pregó 
amb l’Any del Llibre?
M.P.: Em sembla una bona opció, per-
què amb els iPod, iPhones, mòbils... la 
gent ha oblidat, una mica, llegir. La gent 
jove té l’oportunitat d’escollir i combinar 
les dues coses: la lectura amb l’audiovisu-
al, que està més de moda. 
N.C.: Ripollet ha estat vinculat al món 
del llibre des de fa molts anys. La Festa 
del Llibre, el Dia de Sant Jordi, s’ha cele-
brat des dels anys 50! Jo, per exemple, de 
la meva infància, el recordo moltíssim, 
quan se celebrava a l’Escola Anselm Cla-
vé, al parc dels Mestres, a les rambles... 
Crec que Ripollet sempre ha tingut 
una estima pel llibre. També des de les 
escoles s’hi ha treballat molt, i des de 
les llibreries. Recordo, de petita, anar 
molt a la llibreria dels Pinetons. Encara 
recordo l’olor dels llibres, que després 
m’ha acompanyat tota la meva vida 
professional. 

Sandra Rivera
Intus
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La Policia Local millora
els seus efectius i mitjans
La Policia Local ha incorporat quatre nous vehicles i una nova 
motocicleta, mitjançant rènting, que sumen un parc mòbil de 
cinc cotxes i quatre motos. D’aquests, dos porten unitat de de-
tinguts i l’altra part disposa de lector de xips d’animals, etilò-
metre, equip de primers auxilis i desfibril·lador.
Segons va explicar l’alcalde José M. Osuna, en roda de premsa, 
“és una prioritat seguir millorant la seguretat del nostre muni-
cipi i tenir una Policia Local de proximitat i que estigui pre-
sent a tots els barris. Estem complint amb els objectius perquè 
sigui de primer nivell”. Per la seva part, l’inspector en cap de 
la Policia Local, Vicente Pacheco, va valorar Ripollet com “un 
municipi molt tranquil i amb un índex delictiu molt baix”.
Amb aquesta renovació es completa una sèrie de millores rea-
litzades durant la legislatura, com ara la renovació del vestuari, 
de les armilles antibales o les obres d’actualització de les instal-
lacions policials. A més, s’ha potenciat la formació dels agents, 
amb cursos com el Programa de Gestió d’Expedients Policials 
(Eurocop) o el de protecció animal.

Més efectius
Quant al reforç del personal i l’estructura de la Policia Local, 
està obert el procés de selecció i ascens intern de quatre capo-
rals i també hi haurà un procés de selecció de tres nous agents, 
de forma que la plantilla augmentarà fins als 47 agents. Final-
ment, l’alcalde va aprofitar la presentació per anunciar que, a 
través del mateix acord marc, entre els mesos de setembre i 
octubre, es renovarà la flota de vehicles de la Brigada d’obres i 
jardineria, incorporant vehicles elèctrics.

nnnnnnn
Comença l’execució
de 4,3 milions d’euros 
en inversions

Ja està en marxa el paquet d’inversions de 2018, d’un 
total de 4.282.165 euros. Aquestes es vertebren en cinc 
grans eixos: millores en equipaments esportius, cen-
tres educatius, via pública, equipaments municipals i 
pressupostos participatius. Algunes obres podrien co-
mençar a finals d’any, donat que la tramitació s’allarga 
uns sis mesos.
Segons va explicar l’alcalde, en roda de premsa, es trac-
ta de projectes que recullen “demandes i necessitats de 
la població en general, com també dels clubs esportius, 
direccions dels centres educatius i les AMPA”. També 
es vol donar agilitat a l’execució dels projectes dels pres-
supostos participatius. Aquest 2018 han estat escollits la 
millora de la circulació dels carrers de La Sagrera i Isabel 
la Catòlica, la creació de fonts públiques, la remodelació 
del parc del Molí, un recinte per a gossos i l’enllumenat 
LED a les rambles de Sant Jordi i Sant Esteve.
Les primeres inversions autoritzades per la Junta de 
Govern Local han estat:
—Coberta i arranjament de desperfectes per aigua a 

l’escola bressol La Verema. 21.000 €.
—Reparació de coberta de l’escola Escursell. 45.000 €.
—L’adequació de les oficines municipals del carrer de 

La Salut. 213.000 €.
—Tancament de la pista de grades del Poliesportiu. 

207.000 €.
—Obres de conservació i manteniment de la pista cen-

tral del Pavelló Joan Creus i la substitució de la tanca 
perimetral per una d’obra. 64.000 €.

Altres projectes en tràmit corresponen a millores a gran 
part dels equipaments esportius, als centres d’educa-
ció primària i les dues escoles bressol, així com al Ca-
sal d’Avis, els espais del PMO i altres oficines i equi-
paments municipals. En l’àmbit de la via pública i la 
mobilitat, també s’han aprovat les inversions per la re-
modelació dels carrers de Sant Jaume i Balmes, un pla 
de senyalització, actuacions per la diversitat funcional, 
partides per a voreres, reasfaltat i mobiliari urbà, nous 
contenidors, millora de parades de bus i carril bici, en-
tre d’altres.

L’alcalde, José M. Osuna i el segon tinent d’alcalde, Oriol Mor,
a la roda de premsa de presentació del pla d’inversions
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Llum verd al Pla Local d’Igualtat per a la 
diversitat afectiva sexual i de gènere 

El regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez, 
durant la seva intervenció al Ple

El passat 28 de juny, coincidint amb el Dia per l’Alliberament 
LGTBI, el Ple Ordinari va aprovar per unanimitat el 1r Pla 
Local d’Igualtat per a la diversitat afectiva sexual i de gènere 
(2018-2022) de Ripollet. El regidor de Polítiques LGTBI, 
Fran Sánchez, va destacar que aquest pla s’ha fet “d’una ma-
nera participativa, tant amb els tècnics de la casa com amb la 
ciutadania de Ripollet”. Segons Sánchez, es tracta d’una eina 
per implementar les polítiques LGTBI i de gènere al munici-
pi: “Va des del 2018 fins al 2022, esdevé un marc de referència 
i conté un conjunt de mesures que afavoreixen la transversa-

litat de les polítiques de LGTBI i de gènere en totes les àrees 
i Regidories de l’Ajuntament, així com el teixit social de la 
ciutat i entitats LGTBI del territori”. La Diputació de Barce-
lona és qui l’ha impulsat amb una subvenció perquè es pugui 
desenvolupar. “Ara cal posar en marxa el pla. Aquest mes de 
setembre, es veurà de quina manera, amb quins actors i en 
quina forma”, explicava el regidor a l’Info de Ripollet Ràdio. 

Altres punts aprovats 
Per una altra banda, es van aprovar per unanimitat les cartes 
de serveis de l’Ajuntament i els seus Patronats. També es va 
portar a la Sala de Plens la revisió de preus i modificació del 
contracte de gestió de serveis de neteja d’edificis municipals i 
dels seus Patronats. El punt es va tirar endavant amb els vots a 
favor de la regidora no adscrita, Mònica Laborda, ERC i PSC i 
amb les abstencions del PP i C’s. A més, es va verificar el Text 
Refós de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) al 
carrer de Sant Jaume, entre el carrer de Font de Can Mas i el 
carrer de La Granja. Amb els vots a favor de Mònica Laborda, 
ERC i PSC i amb les abstencions de C’s i PP, es va fer l’apro-
vació definitiva d’aquesta modificació del PGM, després que 
l’informe del Departament d’Interior fos favorable. Els altres 
dos punts que van veure llum verd són la modificació dels 
estatuts de l’entitat mercantil GENERA Mitjà propi Ripollet 
S.L. i el nomenament dels membres del seu Consell d’Ad-
ministració, ambdós amb els vots a favor d’ERC, C’s i PSC i 
l’abstenció de Mònica Laborda. El PP va votar-hi en contra. 
En aquest Ple no es portava a debat cap moció.

nnnnnnn
Els “xiringos” i el padró municipal, 
protagonistes del Ple de juliol 
Al Ple Ordinari, celebrat el 26 de juliol, C’s va presentar una 
moció “per a la reubicació dels ‘xiringuitos’ de la Festa Major 
en l’espai del recinte firal”, declarant-ne zona lliure el parc 
Gassó-Vargas. Tot i els vots a favor de Laborda i PP, el plenari 
va tombar la moció amb l’abstenció del PSC i el vot en contra 
del PDECAT i Decidim (ERC va excusar la seva presència). 
Tot i ser conscients de les molèsties que poden ocasionar als 
veïns, PSC i PDECAT van voler “respectar” la Comissió de 
FM. L’alcalde va instar els organitzadors del Xiringo del COP, 
presents al públic, a complir els horaris i la normativa.
Joan Carles Mompel (foto), representant de la Plataforma de 
suport a les Persones Refugiades i Migrants de Ripollet i Cerda-
nyola, va ser l’encarregat de presentar una moció en defensa de 
l’accés lliure al padró, que subscrita per Decidim, ERC i PSC. 
La moció va quedar aprovada amb el vot en contra del PP, 
l’abstenció de C’s i el vot favorable de la resta de grups. 
A l’ordre del dia, també hi havia l’aprovació de les bases i con-
vocatòria pel procés de selecció del gerent de l’entitat mercantil 
Genera, Mitjà propi Ripollet, SL, empresa que l’Ajuntament 

ha creat per gestionar el servei de nete-
ja d’equipaments municipals. L’objectiu 
de l’equip de govern és que, a l’octubre, 
aquesta figura comenci la seva activitat. El 
punt es va aprovar amb els vots a favor de la 
regidora no adscrita, Mònica Laborda, C’s i PSC 
i els vots en contra de PDECAT i PP. 
També va quedar aprovada per unanimitat la pròr-
roga del contracte de gestió d’abastament d’aigua de 
SOREA, fins al 2 d’octubre del 2019. L’alcalde, José 
M. Osuna, va anunciar que es treballaria per elaborar 
una nova licitació del servei que, finalment, el plenari 
no va municipalitzar. Per unanimitat, també van que-
dar aprovades les festes locals del 2019, les quals seran 
el 10 de juny i el 26 d’agost.
Al torn de precs i preguntes, entre altres temes, es 
va tractar la situació problemàtica del Club Handbol 
Ripollet, que podria derivar en la creació d’una nova 
entitat. 
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El projecte participatiu ‘Pensa en gran’, 
que es va dur a terme de maig a juliol 
passat, conclou que Ripollet necessita 
un nou equipament per a la gent gran 
d’almenys 132 places de residència pú-
bliques concertades (ràtio de 2,32 pla-
ces per cada 100 habitants), així com 
una ampliació de l’oferta del Centre de 
Dia, que actualment compta amb 38 
places concertades i una llista d’espera 
de 50 persones.
Ripollet està a la cua respecte al 90,2% 
de les poblacions catalanes quant a 
places. Així ja ho ha fet arribat el go-
vern municipal a la Generalitat, que 
n’és l’administració competent, a qui, 
segons l’alcalde, José M. Osuna, s’ha 
transmès “la unanimitat, el consens, 
la lluita veïnal i el suport polític i soci-
al que té la residència”. Ja fa més de 12 
anys que l’Ajuntament va cedir uns ter-
renys de 19.000 m² davant de l’escola 
Els Pinetons per a la construcció del 
fallit Centre d’Atenció Integral per a la 
Gent Gran.

El passat 27 de juliol el govern municipal 
es va reunir amb el conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat, 
Chakir El Homrani per presentar-li el 
projecte, resultant del procés participa-
tiu. A la trobada, l’alcalde, José M. Osu-
na, va acordar amb el conseller El Hom-
rani que pròximament començaran a 
elaborar de manera conjunta el projecte 
bàsic del nou equipament per a la gent 
gran i, d’acord amb aquest projecte, es 
procedirà a la signatura del conveni de 
col·laboració abans de finals d’any.

Primer
compromís 
institucional
per la
residència

Molt més que una residència
A Ripollet, una de cada set persones té 
més de 65 anys. Hi ha 4.850 persones 
majors de 65 anys i 490 majors de 85. 
A més, hi ha 2.478 discapacitats (6,53%) 
i 760 persones amb grau de dependèn-
cia reconegut. Atenent aquesta realitat, 
les persones, entitats i experts que han 
format part del procés participatiu, han 
definit en una àmplia memòria com 
hauria de ser el model de gestió i parti-
cipació, l’edificació, l’atenció i el catàleg 
de serveis que oferiria, que han definit 
globalment com “Molt més que una re-
sidència”. Així, han demanat un edifici 
sostenible i connectat al parc dels Pine-
tons i al nucli urbà. Quan al funciona-
ment, que la persona usuària pugui par-
ticipar i decidir sobre el funcionament 
del centre i les activitats i que la famí-
lia pugui fiscalitzar-lo. I que tingui una 
gestió transparent i participativa, que in-
corpori al personal sanitari a la direcció i 
que impliqui a les famílies i al voluntariat 
en les activitats del centre.

LA iMATGe
El procés participatiu ha comptat amb diferents sessions,
que han consistit en dinàmiques de grup i xerrades d’experts.
S’han celebrat trobades al Casal d’Avis, a la l’escola
Els Pinetons i al Centre Cultural. Aquesta va tenir
lloc el passat 17 de maig.  

El conseller Chakir El Homrani amb l’alcalde
José M. Osuna a la Conselleria d’Afers Socials.
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Que quedar-se sense 
bosses no sigui l’excusa
Més de 200 comerços de Ripollet facilitaran, de 
franc, per casos de necessitat, bosses composta-
bles als propietaris de gossos. Aquests estaran 
identificats amb un cartell d’adhesió a la porta. La 
iniciativa pretén promocionar la tinença respon-
sable d’animals i se suma al projecte ‘Papereres pi-
pican’, ideat pels joves de 4t d’ESO per als passats 
Pressupostos Participatius.

Des de la Regidoria de Comerç, es van visitar esta-
bliments i reunit amb la Unió de Comerciants, el 
Gremi d’Hostaleria i el d’Instal·ladors. “La majoria 
s’hi han adherit”, va explicar la primera tinenta d’al-
calde i regidor de Comerç, a la roda de premsa de 
presentació, Pilar Castillejo. “Amb aquesta campa-
nya, impliquem no només a les persones propietàries 
d’animals, sinó també els comerços, que contribu-
eixen a tenir una ciutat neta. Tant la ciutat com els 
establiments hi guanyen”.
La campanya “Ei! Trepitjar caques no porta sort!” 
neix com un complement del projecte “Papereres 
pipican” dels Pressupostos Participatius 2017. Segons 
Castillejo, la Taula Animalista de Ripollet i els 
alumnes que el van idear van reconduir el projecte 
i, a més d’instal·lar la vintena de papereres per a les 
deposicions d’animals als parcs del municipi, van 
creure convenient posar en marxa una campanya 
que impliqués la societat. “La diferència amb altres 
campanyes és que hem aconseguit implicar molts 
agents socials”, va dir Castillejo. La regidora va 
destacar la transversalitat de l’atenció a la tinença 
responsable d’animals, que va des de l’educació al 
reforç de la neteja amb 14 treballadors i a la intensi-
ficació de la vigilància dels infractors per part de la 
Policia Local.

nnnnnnn
Activitats de la Setmana 
de la Mobilitat
Ripollet es torna a sumar, aquest setembre, a la Setmana de la 
Mobilitat, amb l’objectiu de promocionar i conscienciar sobre 
la mobilitat sostenible. Aquestes activitats estan en sintonia 
amb les actuacions de pacificació de l’espai públic, donant 
prioritat a les persones sobre els cotxes, per fer la ciutat més 
accessible, confortable, verda i menys contaminada.
El programa s’enceta el divendres 21 de setembre al carrer 
Balmes, que es tallarà a la circulació, per desplegar-hi el servei 
R-Bici, un circuit d’educació viària de la Policia Local i un 
taller infantil de pintura. El dissabte es tallarà la rambla de 
Sant Esteve per instal·lar l’R-Bici, el Bicibox i un taller.
Finalment, el 29 de setembre s’ha previst la celebració d’una 
passejada animal i la participació de Patins Solidaris.

Una de les activitats de la Setmana de la Mobilitat de l’any passat.
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Inici de classes amb les
escoles a punt
El curs escolar es reprèn el 12 de setembre a segon cicle de 
l’educació infantil, primària i secundària obligatòria. El 14 
de setembre serà el torn de batxillerat, els cicles formatius 
de grau mitjà i de grau superior de formació professional 
inicial. Quant a la formació d’adults, la matrícula és del 4 al 
12 de setembre per als preinscrits i del 13-17 per a la resta. 
Com cada any, l’Ajuntament ha aprofitat el descans vacacio-
nal per fer obres de manteniment dels centres i també algu-
nes millores demanades per les seves direccions i AMPA.

Posada a punt
Manteniment: feines ordinàries per arreglar el desgast de les 
instal·lacions, principalment restitució del sauló dels patis i 
reparacions de persianes.
Com a tasques específiques s’ha fet:
—Col·locació de parquet a les aules de P3, P4 i P5 de l’escola 

Ginesta.
—Col·locació de parquet a l’aula de P3 i a la biblioteca de 

l’escola Gassó.
—Canvi dels wc i el terra dels serveis de cinc aules de l’edifici 

d’infantil de l’escola Clavé.
—Tancament de l’espai del darrere de la cuina de l’escola 

Tatché.
—Pintura de les columnes de la pista del pati de l’escola Tiana 

i canvi de bancs del pati.
—Algunes adaptacions a la cuina de l’escola Escursell.

nnnnnnn
S’edita una guia
de l’oferta cultural
L’Ajuntament ha editat la guia Ripollet és cultura!, 
que reuneix l’oferta de formació, serveis i recursos 
culturals dels equipaments públics per al curs 2018-
2019. S’hi pot trobar més d’un centenar de propostes 
diferents, que es fan principalment al Centre Cul-
tural i també al Molí d’en Rata, Biblioteca, Teatre, 
centres cívics, centres educatius, Oficina de Català, 
Ripollet Ràdio, Casal d’Avis, Escola de Música, Ca-
sal de Joves i Creu Roja. El llibret es podrà trobar en 
els llocs mencionats a principis de setembre.
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Novetats de la 25a temporada
Dins les activitats que l’Associació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell ha organitzat amb motiu de la 
25a temporada de teatre estable a la localitat, la princi-
pal novetat de l’aniversari serà la posada en marxa del 
projecte “Movem el teatre”, que consistirà en dife-
rents accions teatrals als carrers, places i llocs on no és 
habitual veure teatre, escoltar música o gaudir de la 
dansa. Comptaran amb la participació del teixit teatral 
local i qualsevol persona que li agradi actuar. Tindrà 
lloc cada dia 25 i la primera jornada serà a l’octubre.

La Societat Coral “El Vallès” va rebre la 
Creu de Sant Jordi, en un acte solem-
ne, celebrat al Palau de la Música, el 
passat 23 de juliol. La distinció arriba-
va després de la celebració del 140è 
aniversari i com a reconeixement a “La 
seva tasca de difusió de la llengua, 
la música i la cultura promou valors 
com la convivència, la participació i la 
perseverança”. A més, també va obte-
nir una Creu de Sant Jordi el dibuixant 
i antic professor a Ripollet, Antoni 
Fernández i Fernández (Fer). 

Prestigiosa distinció
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims 
reconeixements que es pot rebre per part 
de la Generalitat de Catalunya. Es va cre-
ar l’any 1981 amb la finalitat de distingir 
les persones naturals o jurídiques que, pels 
seus mèrits, hagin prestat serveis destacats 
a Catalunya. La de La Societat Coral “El 
Vallès” va ser lliurada a Carme Nebrera, 
presidenta de l’entitat, en mans del Presi-
dent de la Generalitat, Quim Torra.
La comitiva local va estar formada per 
membres de l’entitat, acompanyats per 
l’alcalde de la ciutat, José M. Osuna i el 
regidor de Cultura, Oriol Mor.
A l’acte es va homenatjar a 30 persona-
litats, entre les quals destaca la mediàtica 
sor Lucia Caram i 24 col·lectius, com ara 
Open Arms, PuntCat i l’Associació Cata-
lana pels Drets Civils, entre altres.
El reconeixement arriba després que, 
al desembre, el Ple de l’Ajuntament de 
Ripollet aprovés per unanimitat la pre-
sentació de la candidatura de l’Associació 
Societat Cultural “El Vallès” per la Creu 
de Sant Jordi que atorga cada any la Ge-
neralitat. Per recolzar aquesta candidatura, 

l’Ajuntament va demanar la participació 
de les entitats, col·lectius i ciutadania en 
forma d’avals.
D’altra banda, també es va lliurar una 
Creu de Sant Jordi a una altra persona 
vinculada a Ripollet (n’havia estat mestre), 
el dibuixant Josep Antoni Fernández i 
Fernández (Fer) per la seva obra gràfica 
en mitjans d’important difusió i la seva 
contribució als valors democràtics i civils.

nnnnnnn
La Societat Coral “El Vallès” rep la Creu de Sant Jordi

El president Quim Torra lliura la Creu de Sant Jordi a Carme Nebrera, presidenta de la Societat Coral “El Vallès”.
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Dissabte 1
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà i intercanvi.
Organitza: Ass. Aturats Ripollet i 
Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

Dijous 6
XERRADA: 
“REPRESSIÓ BORBÒNICA 
I RESISTÈNCIA CATALANA” 
A les 19.30 h, al Centre Cultural 
A càrrec de Josep Catà, coautor del llibre del 
mateix títol.
Organitza: Ripollet per la Independència

Dissabte 8
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà i intercanvi.
Organitza: Ass. Aturats Ripollet i 
Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

Dimarts 11
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
A les 10 h, a la pl. de l’Onze de Setembre
Ofrena floral al monument a Rafael 
Casanova. Amb l’actuació de les seccions 
corals de la Societat Coral El Vallès.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 15
SENDERISME: GR192, ETAPA 5
A les 7 h, al c. del riu Ripoll 
De Mare de Déu del Coll de l’Alba a 
Amposta. 
Organitza: Centre Excursionista Ripollet

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

INAUGURACIÓ DE L’ESPAI 
MARIA AURÈLIA CAPMANY
A les 18 i 20.30 h, al pati de l’Ajuntament
Acte coordinat per Joan Font i Pujol, 
director artístic d’Els Comediants, amb la 
participació de diverses entitats locals. Serà 
una recreació de l’ambient cabareter de La 
Cova del Drac i es realitzaran lectures de 
fragments de Maria Aurèlia Capmany, 
que s’alternaran amb actuacions de dansa i 
cultura popular, fent també un homenatge 
al seu pare, Aureli Capmany i Farrés, 
destacat folklorista. #AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SOPAR DEL COMERÇ
A les 21 h, al restaurant Aíbaba
Sopar per a comerços associats a la UCR, 
però també obert a comerciants que no ho 
estiguin. L’objectiu és crear un espai de 
conversa i col·laboració. Inscripcions a 
ucr@ucripollet.cat.
Organitza: UCR

Diumenge 16
BALL PER A LA GENT GRAN 
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €
Organitza: Casal d’Avis

Dilluns 17
CAFÈ LITERARI: “HISTORIA 
DEL REY TRANSPARENTE”, 
DE ROSA MONTERO
A les 15.30 h, al Centre Cultural 
Organitza: AETMV

Dimarts 18 
CLUB DE LECTURA. LLEGIM EL
TEATRE: “LA MALA BROMA”, 
DE JORDI CASANOVAS
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Dos antics amics es retroben després de vint 
anys. Quan eren joves, presentaven plegats 
un programa radiofònic d’humor. Els dos 
fan una juguesca al voltant d’un tema 
que els apassiona: els límits de l’humor. 
Serà capaç el periodista de fer la broma 
més forta que pugui imaginar a la seva 
dona? Es pot fer broma de tot? A càrrec de 
Mònica López, d’Amics del Teatre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

Dimecres 19
LLEGIM I CREEM: “RATOLINS 
A LA BIBLIOTECA”
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Els ratolins són uns animalons a qui els 
encanten els llibres i la lectura. Per això els 
trobareu sovint per la biblioteca. Si voleu 
conèixer més sobre ratolins i ratolinets, 
no us perdeu aquesta activitat, a càrrec de 
Noèlia López. Per a infants a partir de 4 
anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

LA CUINA DE RIPOLLET
A les 18 h, al Centre Cultural
Cloenda de l’activitat “La cuina de 
Ripollet”, amb la presentació del receptari i 
del ‘making of’ dels vídeos.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 20
CONCERT: BIBLIOSOUND
A les 20 h, a la Biblioteca
Cicle de concerts, de 30 minuts, per tancar 
la biblioteca, a càrrec de grups locals. Hi 
col·labora Associació Musical Kanyapollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

El president Quim Torra lliura la Creu de Sant Jordi a Carme Nebrera, presidenta de la Societat Coral “El Vallès”.
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Divendres 21
SETMANA DE LA MOBILITAT
 URBANA I SOSTENIBLE
Diversos espais
Tall al trànsit al carrer Balmes, servei de 
RBici al centre, circuit d’educació viària de 
la Policia Local i taller de pintar infantil.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: 
“HISTÒRIA DEL CINEMA 
MUSICAL NORD-AMERICÀ”
A les 20 h, al Centre Cultural
41a sessió del cicle, dedicada als anys 69-
70. A càrrec de Joana Raja i Lluís López. 
Activitat coordinada per Ángel Esteve i 
Rafael López.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV.

Dissabte 22
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà i intercanvi.
Organitza: Ass. Aturats Ripollet i 
Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

SETMANA DE LA MOBILITAT
 URBANA I SOSTENIBLE
Diversos espais
Tall al trànsit a la rambla de Sant Esteve, 
servei de RBici al centre, Bicibox de 
l’AMB i taller d’Inspecció Tècnica de 
Bicicletes (ITB).
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DANSA: “ASTROLOGIA”
A les 12 i 18 h, al Teatre Auditori
Hi participen tots els grups de l’entitat. 
Preu: 7 i 9 €. Compra d’entrades, una hora 
abans de l’espectacle ,a la taquilla.
Organitza: Ass. Cultural per la dansa 
Urban Show

FESTES DEL PILAR
A les 20 h, al Centro Aragonés 
A les 20 h, pregó a càrrec de Mar Vaquero, 
alcaldessa de María de Huerva i diputada 
de les Corts d’Aragó. A les 20. 30 h, 
distinció de socis de mèrit i, a les 21 h, inici 
de les Festes del Pilar amb el tradicional 
“Malacatón con vino”.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

Diumenge 23
FESTES DEL PILAR
A partir de les 10 h, al Centro Aragonés
A les 10 h, esmorzar sorpresa. A les 12 h, 
inici de la “liguilla de guiñote” i, a les 17 h, 
campionat de dards.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

DANSA: “SECTAS”
A les 18 h, al Teatre Auditori
Preu: 9 €. Compra d’entrades, una hora 
abans de l’espectacle, a la taquilla.
Organitza: Epidemic Dance Show

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

Dimecres 26
HORA DEL CONTE: “CONTES
CLÀSSICS D’ARREU D’EUROPA”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Recull de contes populars europeus, dels 
germans Grimm, Perrault i Andersen. A 
càrrec Joan de Boer. Per a infants a partir 
de 4 anys. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TERTÚLIA LITERÀRIA: 
“NO SOY UNA PRINCESA”, 
DE TAMARA MARÍN
A les 19 h, a la Biblioteca
Tertúlia literària i participativa al voltant 
de la novel·la, amb la presència de l’autora, 
la ripolletenca Tamara Martín, a qui se li 
podran fer tot de preguntes sobre aquesta 
història d’amor. #AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: 
PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA
A les 20 h, a l’Espai Domènec Torras del 
Teatre Auditori
Presentació de la temporada del cicle, amb 
els Amics de Domènec Torras.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

Dijous 27
RIPOLLETRES: TRILOGIA DE
VANESSA MARTÍNEZ CAÑADAS
A les 19 h, a la Biblioteca
Presentació de la trilogia de l’autora local 
Vanessa Martínez (“El éxito es sexy”, 
“Relaciones con éxito” i “Tu proyecto de 
vida: tu éxito”). #AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 28
XXXVIII FESTES DE LA TARDOR
A partir de les 16.30 h, al barri del Pont 
Vell
16.30 h “Unint persones, unint històries”: 
un nou casal al barri. Sessió participativa 
amb activitats infantils i música, a la plaça 
Emma Maleras. Organitza: Ajuntament 
de Ripollet i Mancomunitat de 
Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac, 
Cooperativa La Fabric@.
19 h Corre-xi-Barri, amb el grup de 
batucada local Rhythm’n’Moyo. Preu: 8 
€ (inclou 5 cerveses i un regal). Venda de 
tiquets: dijous 20 de setembre, de 19.30 a 
22 h, a Gurri Taverna (c. de la Salut, 14), 
i divendres 21 de setembre, de 18 a 20.30 
h, a la plaça Emma Maleras (Creu Roja). 
Cal portar el DNI.
21 h Tronada d’inici de Festa, al parc 
Massot.
21.30 h Pontcert’18, amb Akantoide i 
Toma2, i 2n concurs de Titius de les Festes 
de la Tardor.
Organitza: Comissió Organitzadora de les 
Festes de la Tardor.

LECTURES DRAMATITZADES
A les 19 h, a l’espai Domènec Torras del 
Teatre Auditori
Organitza: Amics del Teatre
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CLUB DE LECTURA: 
“LA DONA DE GRIS”, 
D’ANNA MARIA VILLALONGA
A les 18.30 h, a la Biblioteca
La dona no tenia cap atractiu especial. Ni 
alta ni baixa, ni guapa ni lletja, ni jove ni 
gran. Un personatge gris enmig de la massa 
grisa. Amb un mocador al coll. Una dona 
com qualsevol altra i un home que l’assetja. 
Una persecució apassionant en una novel·la 
intensa, plena de profunditat psicològica i 
de girs inesperats.
Tertúlia moderada per Alícia Gil, dins el 
programa “Lletres en viu” de la Institució 
de les Lletres Catalanes, amb la presència 
de l’autora. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. #AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 29
DIA INTERNACIONAL 
DE LA GENT GRAN
De 9 a 14 h, al Centre Cultural
Diverses activitats per celebrar el Dia 
Internacional de la Gent Gran, que se 
celebra l’1 d’octubre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

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

XXXVIII FESTES DE LA TARDOR
A partir de les 9.30 h, al barri del Pont 
Vell
Durant tot el dia, XIV Fira d’art i 
artesania, al c. de l’Estació. Organitza: 
AV Turó de Guiera/Can Antolí de 
Cerdanyola.
9.30 h VII Obert de partides ràpides 
d’escacs. Organitza: Club d’Escacs 
Ripollet.
10 h a 14 h Jornada de donació de sang. 
Organitza: Banc de Sang i Teixits i Creu 
Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada.
11.00 h Taller de Circ. Organitza: Esplai 
La Gresca.
12 h Espectacle familiar de màgia. 

Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre 
la compra d’entrades dels 
espectacles programats als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat

Organitza: Esplai La Gresca.
13 h Vermut musical.
18.30 h Cantada d’havaneres, amb el grup 
L’Espingari, i cremat de rom per a tothom. 
Col·labora: Diables de Ripollet.
21.30 h Correfoc, amb Bruixes del Nord 
i Diables de Ripollet. Inici: Gran Via de 
Prat de la Riba. 
22.30 h Castell de focs artificials, al parc 
Massot.
23 h Nit de versions, amb l’Orquestra 
Aquarium.
Organitza: Comissió Organitzadora de les 
Festes de la Tardor.

FESTES DEL PILAR
A partir de les 10 h, al Centro Aragonés
A les 10 h, esmorzar. A les 12 h, 
“liguilla de guiñote” i, a les 18 h, final del 
campionat de “guiñote”.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM
 DISSABTE: TALLER 
DE MASSATGE INFANTIL
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Dirigit a pares i mares amb nadons de 2 
a 6 mesos que desitgin conèixer el món 
interior dels seus nadons (la gana, la son, 
les pors...), mitjançant la tècnica de massatge 
infantil “Xantala”. A càrrec de Creixent 
entre rialles. Places limitades. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SETMANA DE LA MOBILITAT
 URBANA I SOSTENIBLE
Diversos espais
Passejada animal i Patins solidaris.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 30
XXXVIII FESTES DE LA TARDOR
A partir de les 9 h, al barri del Pont Vell
Durant tot el dia, XIV Fira d’art i 
artesania al c. de l’Estació. Organitza: 
AV Turó de Guiera/Can Antolí de 
Cerdanyola.
09 h Despertada dels Trabucaires de 
Ripollet, pels carrers del barri.
10 h Xocolatada amb coca, obsequiada pel 
Forn Planas. 
10 h Cercavila de cultura popular, amb 
el Poll Foll de Ripllet, la Martineta 
de Cerdanyola, la Puput Diabòlica de 
Cerdanyola, el Drac Miquelet de Montcada 
i els Gegants de Ripollet. Plantada a la pl. 
Emma Maleras i inici de la cercavila, a les 
10.45 h.
10.30 h Marxa ciclista. Sortida del 
brollador del parc dels Pinetons i arribada 

al CEIP Tiana de la Riba. Organitza: 
Patronat Municipal d’Esports de Ripollet.
11 h VI Exposició de vehicles antics, al 
parc de Maria Regordosa. Organitza: 
Clàssics Ripollet.
11.30 h Botifarrada al CEIP Tiana. 
Organitza: AV Tiana-Pont Vell i Patronat 
Municipal d’Esports de Ripollet.
12 h Diada castellera, amb els Castellers 
de Montcada i Reixac i els Minyons de 
Santa Cristina. 
14 h Paella popular: dinem junts al carrer. 
El tiquet (6 €) inclou un plat de paella, 
pa i postres (no inclou beguda). Venda 
anticipada de tiquets, fins al 27 de 
setembre, al Centre Cívic del Pont Vell 
(c. Ntra. Sra. dels Àngels, 15), al Bar 
Rincón de Jaén (c. Bonavista 11) i a Gurri 
Taverna (c. de la Salut, 14). Del 28 al 30, 
els tiquets es vendran al preu de 7 €, al bar 
de la Comissió, al c. Ntra. Sra. dels Àngels. 
16.30 h Juguem al Bingo. 
18.30 h L’última i marxem amb PD 
Lázaro. 
Organitza: Comissió Organitzadora de les 
Festes de la Tardor.

3a FESTA DE LA 
TARDOR DE 
RIPOLLET COUNTRY 
A partir de les 10 h, a 
l’Escola Anselm Clavé
Actuacions durant tot el 
dia i classes gratuïtes i 
obertes al públic.
Organitza: Ripollet 
Country

FESTES 
DEL PILAR 
A partir de les 10 h, al Centro Aragonés
A les 10 h, esmorzar típic aragonés i, en 
acabar, campionat de bitlles. A les 14 h, 
campionat de llançament d’espardenya i, 
a les 19 h, nit cultural Nits de Música, al 
Centre Cultural.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

BALL PER A LA GENT GRAN 
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis 
Entrada: 3 €
Organitza: Casal d’Avis
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SERVEI R-BICI
Fins al 9 de novembre, al parc del riu 
Ripoll
Servei gratuït de lloguer de bicicletes. 
Horaris: dijous, de 8 a 12 h i de 18 
a 21 h, i de divendres a diumenge, de 8.30 
a 12 h i de 18 a 21 h..
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

“OBRIM LA PORTA AL MERCAT 
DE RIPOLLET”
Fins al 30 de setembre
Gran aparador 3.0 a la ciutadania de 
Ripollet, on podran veure i gaudir de 
les parades i els productes que trobem 
al Mercat Municipal. A Instagram (@
avc_mercat_ripollet) i Facebook, s’aniran 
publicant totes les parades des de juliol a 
setembre, juntament amb una dita catalana 
que fa referència al producte de la parada 
o al món de l’alimentació/mercat. Hi 
col·labora l’Oficina de Català de Ripollet.
Organitza: Associació de Venedors i 
Comerciants del Mercat de Ripollet

Cursos i tallers
PREINSCRIPCIÓ DELS CURSOS 
I TALLERS DEL CENTRE CULTURAL
 Del 3 al 14 de setembre
Tallers de cuina, arts decoratives, arts 
plàstiques, pintures, puntes de coixí, ioga, 
en família, per a entitats culturals... Inici del 
curs, l’1 d’octubre.
Horari de preinscripció: de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 21 h.
Més informació: al Centre Cultural, 
trucant al 935 046 025 o al correu 
electrònic cultura@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

MATRÍCULA DE L’ESCOLA DE
MÚSICA SOCIETAT CORAL
“EL VALLÈS” 
Del 3 al 7 de setembre
Horari: de 17 a 20 h. El 4 de setembre, 
també de 10 a 13 h. 

INSCRIPCIONS DEL 
TALLER DE DANSATERÀPIA
Del 3 al 21 de setembre
Taller setmanal (dilluns) per a persones 
majors de 60 anys, de l’1 d’octubre al 
10 de desembre., per promoure l’equilibri 
cos-ment a través del moviment. Places 
limitades. Inscripcions al Departament de 
Serveis Socials. 

exposicions
CeNTre CuLTurAL
Del 25 d’agost al 30 de setembre, 
a la Sala d’Art 
“D(escrivint) el Ripollet dels 
llibres”
Inauguració: 25 d’agost, a les 11.30 h
La història, les arts gràfiques, els 
molins paperers, els llibres, els oficis 
i Ripollet configuren les pàgines 
d’aquesta exposició que pretén ser 
una pinzellada de la gran varietat de 
temes que envolten el món del llibre. 
#AnydelLlibre

Del 3 al 23 de setembre, 
al vestíbul
“Ripollet som riu”
La Regidoria de Medi Ambient i 
l’Escola de l’Aigua, que actualment 
gestiona la Casa Natura, han elaborat 
l’exposició ‘Ripollet som riu’. A la 
mostra, també han col·laborat altres 
departaments municipals com ara el 
CIP Molí d’en Rata o l’Arxiu Municipal 
i entitats i empreses locals, com 
Jardinet o Faumed. La mostra recull 
el passat, present i futur de l’entorn 
fluvial del nostre municipi.

“Fotografia de natura al riu Ripoll”
Exposició de fotografies del riu Ripoll 
de Maria Boyero, Eva Díaz, Joan 
Fandos, Josep M. Glanadell, Joan 
Gorchs, Sergi Lligoña, José A. Muñoz, 

Lourdes Ponce i Joan Serrano.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet: 

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. Com a gran novetat, l’exposi-
ció comptarà amb materials inèdits 
que ha donat la família. 

“II gimcana fotogràfica. Ripollet, 
un passeig en el temps”
Aquesta exposició, amb una vintena 
de quadres, ens apropa al Ripollet del 
passat i del present amb un nexe en 
comú: la fotografia.

us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes d’octubre, poden enviar 
la informació abans del 18
de setembre al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

Altres activitats
INSCRIPCIONS 
DE “FEM DE BOTIGUERS”
Del 3 al 21 de setembre
Fira paral·lela a la Nit del Comerç (6 
d’octubre), on els més petits podran fer de 
botiguers per un dia, venent els seus llibres 
vells o joguines que ja no utilitzen a preus 
mòdics. Inscripcions a ucr@ucripollet.cat.
Organitza: UCR 
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MATRÍCULA DELS CURSOS I 
TALLERS DEL CFA JAUME TUSET
I DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
Cursos del CFA Jaume Tuset, del 4 al 12 
de setembre 
Les persones que no van fer la preinscripció, 
poden matricular-se del 13 al 17 de 
setembre. Horari: de 10 a 13 h i de 16 
a 19 h, de dilluns a dijous, i divendres, 
només al matí. 
Tallers de l’Associació Cultural i d’EA 
Jaume Tuset, del 17 al 20 de setembre
Horari: de 17 a 20 h.

MATRÍCULA DELS CURSOS DE
CATALÀ DE L’OFICINA DE CATALÀ
Títols homologats. Nivells: Inicial A1, 
Bàsic A2, Elemental B1, Intermedi B2, 
Suficiència C1 i Superior C2. 
Horari: de 10 a 13 h i, a partir del 17 
de setembre, dimarts i dijous, de 16.30 a 
19.30 h. 

INSCRIPCIONS AL KFTÍ
A partir del 12 de setembre
El servei socioeducatiu KFTÍ organitza 
activitats per a joves de 12 a 17 anys. 
Horari: de 18 a 20 h.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CENTRE D’ESPLAI LA GRESCA
Inici del curs, el 3 de setembre
Activitats per a infants, joves, famílies 
i gent gran al Centre Cívic de la 
Mancomunitat. Més informació, al telèfon 
936 913 675. 

CURSOS RI-POLLET EN LÍNIA
Cursos d’octubre a juny. Enguany, nou 
curs per a infants de 6 a 12 anys. Classes 
gratuïtes els dies 17, 18, 19 i 24, 25 i 26 
de setembre. Diversos nivells i horaris. Més 
informació, al telèfon 636 824 108.

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

Telèfons
—Aigua (avaries): 900 304 070
—Ajuntament: 935 046 000
—Ambulàncies: 112
—Biblioteca: 935 864 230
—Bombers: 112
—CAP I: 935 946 420
—Casa Natura: 670 291 277
—CAP II: 935 942 111
—CAP Pinetons: 935 946 537
—CAP Farigola: 936 919 589
—Centre Cultural: 935 046 025
—CUAP (24 h): 935 942 216
—Defensor del ciutadà: 935 046 028
—Deixalleria: 935 863 203
—Emergències: 112
—Serveis Funeraris Truyols: 902 488 500
—Gas: 900 750 750
—Jutjat de Pau: 936 918 304
—Llum: 800 760 706
—Mossos d’Esquadra: 112 / 935 924 600
—Neteja i recollida: 900 502 273
—OAC: 935 046 000
—Oficina de català: 935 864 573
—Oficina Treball: 935 863 410
—Organisme de Gestió Tributària: 934 729 173
—PAME: 936 929 752
—PMO: 935 807 642
—Policia Local: 092 / 935 046 006 
—Policia Nacional: 936 911 255
—Ràdio Taxi Vallès: 935 802 727
—Regidoria de Comunicació: 935 942 048
—Ripollet Ràdio: 935 942 164

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Departament de Comunicació
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r
08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
info.ripollet.cat
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Redacció i maquetació: Departament de 
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Impressió: Impressions Intercomarcals, SA 
Distribució: Distpublic
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juan López
Ballarí, coreògraf, director 
d’Epidemic Dance Show i 
president de l’Associació 
per la dansa Urban Show

qui éS...

Sempre havia ballat, però va ser als 16 
anys quan va començar a prendre’s se-
riosament la seva afició i a muntar les 
primeres coreografies per a desfilades 
de moda i perruqueria. S’ha format en 
diverses disciplines i ha anat perfec-
cionant la tècnica, però ha mantingut 
la mateixa passió en la seva forma de 
ballar, ensenyar i crear espectacles, i 
la mateixa il·lusió de quan era un nen 
i ballava davant les seves germanes. 
Una vida d’emocions i evolució, dos 
elements que mai falten en els seus 
espectacles. 

D’on creus que et ve aquesta passió?
És curiós perquè crec que la dansa pot 
arribar-te en algun moment de la vida, 
però jo ja vaig néixer així, amb la dansa a 
dins. Jo estava envoltat de dones, tinc set 
germanes més grans i el primer que feien 
quan ens aixecàvem era posar música. Jo 
ballava i les molestava més que ajudava, 
però rèiem molt. He estat envoltat de 
música i ball tota la vida, però fins als 16 
anys no em vaig treure el títol de moni-
tor de hip-hop i funky.

Volies dedicar-te això?
Dedicar-me no, però tenia molt clar que 
m’agradava. Vaig començar amb l’Eva 
del Duo Fitness al poliesportiu, em vaig 
treure el títol, però després vaig parar, 
perquè vaig tenir una caiguda en picat a 
la meva vida. I quan vaig arribar al límit, 
vaig tornar a pujar.

I com va ser aquest ressorgir?
Prenent consciència de fins a quin punt 

podem deixar-nos. Però vaig tenir la sort 
de conèixer a l’Olalla i començar una vida 
molt diferent. No em creia que pogués 
aparèixer una persona tan especial. 

I en quin moment comença la teva 
carrera com a professor de dansa?
Bé, jo vaig estar 13 anys en una mul-
tinacional. Estava genial, però quan 
portava cinc anys vaig necessitar tornar 
a la dansa. Un dia vam fer una actuació 
al pati del Centre Cultural i la Paqui 
Dorado ens va animar a créixer i a que 
la gent pogués conèixer l’estil de dansa 
que portàvem, perquè en aquella època 
el contemporani no s’entenia gaire. Així 
que vaig fer l’associació i vam començar 
donar classes a La Macarena, amb la No-
elia España, un exemple de persona, de 
mare i d’amiga. Allà vaig estar gairebé 
tres anys i per problemes d’espai vam 
marxar al Centre Cultural.
 
Quants alumnes tens actualment?
Al Centre Cultural podem tenir uns 100. 
També estic treballant a l’escola Els Pi-
netons, com a extraescolar, on estic súper 
agraït per l’equip que hi ha, l’alumnat, el 
director... 

El 2008 vau crear Epidemic. Com ha 
estat l’evolució de la companyia?
Molt maca. Ha estat un aprenentatge 
brutal, individualment i de grup. Epide-
mic tenia molt clar que era un hobby per 
a tots i fins i tot per a mi al principi, que 
treballava. Però tot i això, arribàvem a 
punts de coreografia i expressió que eren 
de valorar. Molta gent ens ha preguntat 
per què no sortíem fora, però no he tin-
gut aquesta necessitat. Hem volgut fer 
coses per al poble i en el poble.

Des de Vivo fins a Sectas, 
veiem espectacles molt 
emocionals. Com els crees?
Al final és confiar. Jo cada 
any necessito el mes d’agost 

per a descansar i tornar a connectar amb 
mi. Hi ha un projecte que s’ha quedat 
sense fer, que és Amen. Tenim coreo-
grafies muntades i està bastant encami-
nat, però és un projecte que em diu que 
encara no pot ser i per això he anat fent 
altres coses, com Sectas, on utilitzem un 
altre llenguatge. Jo ara estic més format 
tècnicament, però mantenim una gran 
capacitat d’expressar com a grup i aquesta 
és l’evolució. A Sectas es veu clar. Passem 
a peces més curtes però més intenses. 

El 22 de setembre feu Astrologia.
Sí. És el que fem cada any per a tota 
l’entitat, on els petits i mitjans poden 
veure com és fer un espectacle i com 
balla el grup dels grans. Ens agrada ser 
l’exemple dels que van pujant, que són el 
futur d’Epidemic. La veritat és que tenim 
facilitat per a fer espectacles on hi hagi 
diferents emocions i personalitats, i amb 
la M. Carmen tinc una connexió molt 
bona i ella sap molt bé enfocar la temàtica 
cap al punt emocional.

Quins estils treballeu?
Sobre tot contemporani i hip-hop. Ara 
també estem treballant el dance hole amb 
la Sonia i la Janira, que estan donant un 
toc molt fresc a l’entitat i a l’espectacle. 
Són noies que mai falten a classe. He de 
dir que estic molt content, perquè tinc 
una franja d’alumnes que a més de venir 
sempre a classe, van molt bé en els estu-
dis. Fins i tot en alguns casos la dansa les 
ha ajudat a connectar i superar la secun-
dària, perquè ajuda molt a treure emoci-
ons i quan veuen resultats fa que millori la 
seva confiança.

Reme Herrera
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Jo vaig néixer així, 
amb la dansa a dins. 
He estat envoltat
de música i ball
tota la vida 
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