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l’Agenda
Tota l’activitat cultural

de la ciutat

A la pàgina 15

Sumari
Per a la recuperació de la memòria i 
la dignitat de les víctimes d’Uralita / 
Pàg. 7

El rocòdrom dels Pressupostos 
Participatius’17 obre a l’octubre /
Pàg. 11

S’inaugura el nou Espai Capmany, 
cultural i de lectura a l’aire lliure /
Pàg. 12

PARLEM AMB Vanessa Martínez /
Pàg. 14

A peu, en bicicleta,
en transport públic /
Pàg. 3
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AMB 
totA LA 
LLEtRA

L’Ajuntament es mou per la millora de la 
mobilitat urbana i sostenible de Ripollet

Una de les principals necessitats de 
Ripollet és la millora de la mobilitat. 
Amb 38.000 habitants i 4,3 km², la 
ciutat té una alta densitat de pobla-
ció, que es tradueix en un ús intensiu 
de la via pública i especials afectacions 
en l’aparcament i el transport públic. A 
més, a les barreres urbanes, com ara 
l’autopista i el riu se sumen les barre-
res culturals de l’hàbit del cotxe per a 
tot i les que pateixen encara cada dia 
les persones amb diversitat funcional, 
per desplaçar-se o fins i tot per accedir 
a molts llocs. Per millorar la mobilitat 
de tothom, puntal de la qualitat de vida 
a una ciutat, cal planificació, recursos i 
conscienciació ciutadana.

Pla de Mobiliat Urbana
i Sostenible
El Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Ripollet va aprovar per unanimitat, el 
desembre de 2017, el Pla de Mobilitat 
Urbana i Sostenible, impulsat pel govern 
de PSC-CiU. Es tracta d’una completa 
diagnosi realitzada per experts, en col-
laboració amb agents locals dels diferents 
àmbits de la mobilitat, que planifica les 
estratègies a realitzar per avançar en un 
nou model de mobilitat més sostenible, 
eficient, segur, saludable i equitatiu amb 
l’horitzó del 2020.
En entrar el nou govern, va prorrogar 
l’aprovació de la primera versió més tèc-
nica per enriquir-la amb un programa 
d’assemblees de barri i el procés parti-
cipatiu ‘Barris al cor’, on es van recollir 
propostes, retornades en projectes i final-
ment accions en la via pública, transport 
públic i accessibilitat, moltes de les quals 
ja són una realitat o estan a punt de veure 
la llum. A més, s’ha promogut específi-
cament el debat i l’organització del col-
lectiu de famílies i persones amb discapa-
citat, per a la constitució de la Taula de 
Diversitat Funcional, pas previ a la crea-
ció de la Taula de la Mobilitat, on també 
estaran representats els partits polítics, 
entitats, la Comissió per l’arribada del 
tren i ciutadans a títol individual. Aquest 
òrgan haurà de defensar i promoure 
grans decisions sobre mobilitat, com ara 
una millor connexió amb els municipis 
vallesans, tenir estació de tren i recuperar 
l’antic projecte del Tram Vallès.

Eixos de la millora
de la mobilitat a Ripollet
 —Incrementar la mobilitat a peu, en bi-

cicleta i en transport públic.
—Fomentar l’ús racional del cotxe.
—Compatibilitzar l’oferta d’aparcament 

amb les necessitats dels residents i de la 
demanda de rotació.

—Millorar la seguretat viària.
—Reduir els nivells de contaminació at-

mosfèrica i acústica provocats pel trànsit.
—Incorporar la mobilitat sostenible i se-

gura en les futures actuacions urbanís-
tiques.

—Sensibilitzar a la ciutadania en la mo-
bilitat sostenible.

—Establir els mecanismes o vincles ne-
cessaris que garanteixin la coordinació 
entre els municipis de l’entorn.

nnnnnn

A les prop de 20
assembles veïnals
de mobilitat i de
‘Barris al cor’ es van 
recollir moltes
propostes de millora 
de la mobilitat
nnnnnn
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Actuacions per millorar la mobilitat
El Pla fixa una quarantena de propos-
tes orientades a afavorir la mobilitat 
dels vianants, fomentar l’ús de la bici-
cleta i del transport públic, la utilitza-
ció racional del vehicle privat, fer més 
compatible l’oferta d’aparcament dels 
residents i de la demanda de rotació i 
garantir una distribució de mercaderies 
àgil i ordenada, així com la millora de 
la seguretat viària i la disminució dels 
nivells de contaminació atmosfèrica i 
acústica.
D’entre el conjunt d’actuacions recolli-
des al PMUS, hi ha la proposta de paci-
ficació del centre de la població, l’am-
pliació de voreres de la xarxa principal 
de vianants de la trama urbana, accions 
per la millora de les connexions amb 
els municipis de l’entorn tant per a via-
nants com ciclistes, així com actuacions 
tan rellevants com la proposta de reor-
denació de la N-150, tot i que és una via 
de titularitat supramunicipal. També es 
proposa la dotació d’una xarxa contínua 
i senyalitzada per a bicicletes, la jerar-
quització de la xarxa viària per a vehi-
cles motoritzats, amb especial atenció 
pel que fa a la seguretat entorn de zo-
nes escolars. El treball també es fixa 
en la necessitat de millorar l’oferta de 
transport públic i de la intermodalitat, 
sobretot per als trajectes interurbans i 
molt especialment per facilitar la con-
nexió amb Barcelona i els municipis ve-
ïns. Com a acció concreta, el govern de 
Decidim ha acceptat la proposta d’ERC 
per realitzar un pla especial de millora 
de la mobilitat al nucli antic.
Pròxmament, la Diputació farà un es-
tudi de l’accessibilitat als edificis i 
carrers. Per altra banda, està a punt 
de finalitzar un Pla de desplaçaments 
d’empresa, que pretén racionalitzar els 
desplaçaments dels treballadors muni-
cipals.

A peu
La millora de la mobilitat no s’obté di-
ficultat la circulació de cotxes, sinó fa-
cilitant anar a peu o en bicicleta. És per 
això, que s’estan realitzant millores a la 
via pública i als carrils bici.
Quant a les milles a la via pública, una 
taula tècnica, integrada per tècnics de 
mobilitat, urbanisme, Brigada Municipal, 
Policia Local, representants de la Taula 
de la Diversitat Funcional i el regidor de 
Mobilitat i Transport, Fran Sánchez, pe-
riòdicament despatxa les actuacions a re-
alitzar seguint el Pla d’Acció Municipal, 
el Pla de Mobilitat, les demandes ciutada-
nes i les rutines d’eliminació de barreres i 
manteniment establertes.
Entre les més importants destaca, en 
primer lloc, la pacificació de carrer Sant 
Jaume al seu pas per l’escola El Martinet, 
amb la prova pilot de la creació d’un car-
ril bus i desviar la sortida de cotxes pel 
carrer Indústria. L’actuació, sorgida de 
les trobades veïnals, es consolidarà prò-
ximament amb la retirada de les pilones i 
la urbanització de la zona.
També s’està tramitant la contractació 
de les obres del carrer de Balmes, entre 
Cot i Ferran Ferré, que consistirà en su-
primir un carril de circulació i ampliar la 
vorera, així com  arreglar una zona sense 
urbanitzar pròxima al supermercat Ca-
prabo i fer un pas de vianants nou.
També està previst finalitzar el mante-
niment dels passos i la creació de nous 
a la rambla de Sant Andreu. També cal 
destacar la recent  reparació de totes les 
voreres de la rambla dels Pinetons i car-
rers adjacents, principalment malmeses 
per les arrels dels arbres.

En bicicleta
Recentment ha finalitzat la connexió del 
carril bici amb Montcada. El nou tram 
asfaltat té una amplada de 2,00 m, amb 
una cuneta de formigó. També s’han 
instal·lat noves senyalitzacions per evitar 
que hi hagi accidents entre ciclistes i vi-
anants i una font, al voltant de la qual hi 
ha prevista la plantació d’arbres. A més, 
per facilitar l’accés a peu pel desnivell, 
s’ha habilitat un ramal per accedir a la 
via verda. Aquestes obres tenien per ob-
jectiu complir amb demandes de millora 
de la mobilitat en aquesta zona natural.
Pròximament, també està previst con-
tinuar el carril bici des de la carretera 
de Santiga fins al polígon industrial de 
Barberà. Totes dues obres són realitza-
des per la mateixa empresa i tenen una 
subvenció del 50% per part de l’AMB. 
També es crearà un carril bici des de la 
passera del riu fins a la carretera de Bar-
celona, es crerà un carril bici al caminert 
de formigó de l’avinguda del riu Ripoll 
al poliesportiu, es pintarà tot el carril bici 
del vial del riu i es completarà el repintat 
de la totalitat dels carrils bici de la po-
blació, que sumen un total de 12 quilò-
metres.
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La Setmana de la Mobilitat
Del 15 al 30 de setembre, Ripollet va celebrar la Setmana de la Mobili-
tat, sota el lema “Combina i mou-te”. Aquesta iniciativa europea té com 
a objectiu promure una vida saludable, sostenible i segura i la utilització 
de diferents modes de transport més eficaços i ecològics segons el des-
plaçament. Entre els activitats que s’hi han portat a terme, hi ha el tanca-
ment al trànsit del carrer Balmes, on es va organitzar un circuit d’edu-
cació viària en bicicleta. El servei R-Bici també va viatjar fins a la zona 
centre, es va fer una passada amb cadira de rodes, una passejada d’ani-
mals i un taller d’Inspecció Tècnica de bicicletes. La pedalada popular de 
diumenge 30 de setembre va marcar la fi dels actes de celebració. 

EN
XIFRES...

En transport públic
El principal objectiu de l’Ajuntament ha 
estat la millora de la freqüència de pas 
i puntualitat del bus e4 Ripollet-Bar-
celona. Durant el 2017 va transportar 
728.534 viatgers. Representa un incre-
ment del 4% respecte a el 2016, que 
acumula un 40% si el comparem amb el 
2011, l’any anterior a convertir aques-
ta línia en exprés. Així, s’ha aconseguit 
incrementar que entri en funcionament 
a les 5 del matí una hora abans, que a 
les hores puntes tingui un pas de cada 
8 minuts, així com millorar el servei 
de l’agost i els dies de pont i festius a la 
capital. Des de mitjan setembre, el 620 
també passa més seguit, cada 8 en lloc 
de cada 10.
Aquesta legislatura també s’ha creat la lí-
nia B5, directa Ripollet-Sabadell
Per fomentar-ne l’ús també s’han creat 
dues targetes, la targeta urbana, similar la 
metropolitana d’una zona però a un preu 
més reduïda (8,25) i la targeta rosa, per 
poder utilitzar dins la primera corona.
També està en tràmit el pas de les línies 
de bus interurbanes de la Generalitat a 
l’AMB, que permetria passar a integrar 
Ripollet a la zona 1, amb grans avantat-
ges quant a tarifes i abonaments, Targeta 
Rosa metropolitana, etc.
Pel que fa a la línia 685 (Tiana-Montca-
da) ha incrementat 4.000 usuaris el 2017, 
gràcies a la tarja urbana. Per això s’està 
treballant en incrementar el pas i posar 
més parades. A més, el regidor de Trans-
ports, Fran Sánchez està tenint contactes 
amb un grup d’usuàries que es van quei-
xar per problemes que van patir durant 
l’agost.

En accessibilitat
Per millorar l’accessibilitat al transport 
públic s’han col·locat 4 plataformes de 
cautxú, que faciliten la pujada i baixada 
dels passatgers i eviten l’estacionament 
indegut. Aquestes s’han situat als carrers 
de Sant Josep, Molí d’en Rata, Fco. Gar-
cía Lorca i rambla de Sant Andreu. Ben 
aviat se’n posaran a les parades de la carre-
tera de Barcelona/c. Uralita, la que falta a 
la rambla de Sant Andreu, a Sarrià de Ter 
i Balmes (Lidl), aquestes darreres a càrrec 
de l’AMB. Quant a les parades, algunes 
s’han mogut per posar-les més a peu pla 
i s’han mogut posat marquesines del ta-
many adient per cada amplada de vorera.
Les millores en l’accessibilitat tenen en-
guany una partida específica de 50.000 
euros, a més de les feines que s’estan re-
alitzant des de la Regidoria de Mante-
niment i els plans d’ocupació del PMO, 
impulsats per reforçar la conservació dels 
carrers i posar a cota zero alguns passos 
ja existents i fer-ne de nous.
També s’està treballant per condicionar 
els vestidors del poliesportiu per a les 
persones discapacitades, mentre no arri-
ba la pròxima reforma del complex.
Finalment, cal destacar el recentment 
formigonat de l’antic camí de terra des 
de la rotonda de Balmes/avda. riu Ripoll 
fins al poliesportiu, també una demanda 
de la Taula de la Diversitat Funcional. 
Com també l’habilitació de més places 
de minusvàlids als carrers més cèntrics 
i punts neuràlgics de zones comercials 
i d’equipaments, com el CAP Pinetons, 
Centre Cultural, voltants del mercat set-
manal i pròximament al SOC, etc

—Extensió de Ripollet: 4,3 km² 
—Habitants: 38.000 persones
—Densitat: més de 8.800 

persones/km² (5 vegades 
més que la mitjana 
comarcal)

—Parc mòbil: 15.500 turismes, 
2.200 camions i furgonetes, 
3.000 motos

—Desplaçaments diaris en 
cotxe: 36.000

—Desplaçaments diaris 
totals: 64% interns, 33% de 
connexió, 3% externs

—Mitjà de transport habitual: 
60% a peu/bici, 33% en 
vehicle privat i 7% en 
transport públic

—Destí dels desplaçaments 
externs: 28,3% a Barcelona, 
22,1% a Cerdanyola, 9,6% a 
Montcada, 8,5% a Sabadell, 
6,4% a Barberà i 6,1% a Sant 
Cugat

—Destins on majoritàriament 
es fa servir el vehicle privat: 
95,5% Barberà, 77,7% Sant 
Cugat, 69,8% Sabadell i 
58,1% Barcelona

—Xarxa dels carrers més 
transitats per vianants: 24,2 
km

—Carrers més transitats a peu: 
rambles de Sant Jordi i Sant 
Esteve, seguides del carrer 
Padró

—Temps mitjà dels 
desplaçaments a peu: 11 
minuts

—Amplada de les voreres: més 
de 3 m, 57%; 2-2 m, 20%; 
1-2 m, 19% i -1 m, 4%

—Carril bici: 12 km, aprox.
—Usos diaris de la bicicleta: 

1.311 desplaçaments (300 
avda. riu Ripoll i 250 crta. de 
l’Estació)

—Ús del bus: 728.534 
passatgers l’any

—Freqüència d’ús del bus: 68% 
dels usuaris el fan servir 
cada dia i el 14% 2-3 cops 
per setmana
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LA CASA 
GRAN

nnnnnnn
El Ple aprova l’adquisició 
d’habitatge social i un nou casal
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de setembre, 
va aprovar una modificació de crèdits d’1,7 milions d’euros que 
contemplava, entre d’altres, la compra d’habitatges socials i d’un 
immoble al barri del Pont Vell per ubicar un nou Centre Cívic. La 
proposta de l’equip de govern va rebre el suport d’ERC i PSC. C’s s’hi 
va abstenir i PP i PDECAT hi van votar en contra, per no compartir els 
procediments emprats pel govern. 

L’alcalde, José M. Osuna, qualificava de “molt important” aquesta modi-
ficació de crèdits: “Suposa un pas endavant, encara que s’han de fer molts 
més, per iniciar els tràmits perquè l’Ajuntament pugui tenir un parc d’ha-
bitatges socials”. Es calcula que, amb els 800.000 € que s’hi destinaran, es 
podran adquirir uns sis habitatges, en diversos barris de Ripollet, els quals 
estiguin llestos per entrar a viure de forma immediata o amb petites obres.
D’altra banda, l’alcalde exposava la necessitat d’adquirir un immoble per a 
ubicar el nou Centre Cívic de Pont Vell-Tiana, ja que l’actual s’ha quedat 
“obsolet”. S’han pressupostat 776.000 € per comprar un immoble ubicat a 
la carretera de l’Estació, després d’estudiar diferents opcions i aparcar l‘ad-
quisició del Celler Cooperatiu per les traves legals amb les quals es topava 
l’equip de govern i que alentien la resposta urgent que necessitava el barri.

Fent camí cap a un Codi ètic i de bon govern
El Ple també va aprovar inicialment el Codi ètic i de bon govern de 
l’Ajuntament i els seus patronats, un document que recull els principis 
ètics i de conducta dels càrrecs electes i les seves relacions amb regidors 
o personal municipal, per exemple. El Codi també incorpora diverses 
recomanacions, com ara, la no acumulació de càrrecs o la limitació de 
mandats. Aquest punt de l’ordre del dia va rebre els vots a favor de PDE-
CAT, ERC i PSC, per suposar un pas més cap a la total transparència del 
consistori, i l’abstenció de C’s i PP, a l’espera del text definitiu. 
Durant la sessió plenària, també es va aprovar, en aquest cas per unani-
mitat, la continuació de l’estudi de l’establiment d’activitat econòmica i 
servei públic de l’escola municipal de música. També s’iniciarà l’estudi de 
la municipalització de les escoles bressol municipals, gràcies al suport de 
tots els partits, a excepció del PP, que s’hi va abstenir.   

A l’agost, més serveis
Dues de les mocions que s’hi van presentar estaven relacionades amb 
els serveis municipals que s’ofereixen durant el mes d’agost al municipi. 
D’una banda, es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel PP 
per garantir l’apertura del Casal d’Avis. Reyes Muñoz, regidora de Ser-
veis Socials, va explicar que, obrint l’equipament 15 dies del mes d’agost, 
com s’havia fet enguany, s’estava provant la resposta dels usuaris. La bona 
acceptació va fer que el govern decidís apostar per l’obertura del Casal 
durant tot el mes d’agost el 2019. La moció que presentava el PSC era més 
general, ja que demanava “l’obertura dels equipaments i serveis públics al 
mes d’agost”. Es va aprovar per unanimitat, després de millores introduï-
des per altres forces, com la concreció de quins equipaments, i el govern 
es va comprometre a iniciar un pla de viabilitat al respecte. 
El plenari també va donar llum verd a la moció de C’s per aturar la 
construcció de noves benzineres al municipi, a la demanda presentada pel 
PDECAT per elaborar expedients de modificació d’ordenances fiscals i a 
una altra, del PSC, per accedir a habitatges amb preus de lloguer justos i 
estables.   

nnnnnnn
Els alcaldes reactiven
les reividicacions comunes

El descens de nombre de professionals a 
l’atenció primària, el tancament estival 
dels CAP, l’augment de les llistes d’es-
pera per a especialistes i intervencions o 
el col·lapse de les urgències a l’Hospital 
Parc Taulí són algunes de les reivindi-
cacions que els alcaldes de Ripollet, José 
M. Osuna, de Cerdanyola del Vallès, 
Carles Escolà i de Montcada i Reixac, 
Laura Campos; han transmès a la Con-
sellera de Salut, Alba Vergés.

nnnnnnn
Formació per a aturats de Ripollet
25 persones desocupades de Ripollet ja 
han completat la tercera fase del Pla de 
suport a les accions municipals II (SAM 
2), i començaran l’última el maig del 
2019. El SAM 2 compta amb el suport 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
forma persones en situació d’atur perquè 
es puguin incorporar al mercat laboral. 
Les àrees que cobreix van de Medi Am-
bient a Informàtica, passant per Patrimo-
ni, Contractació i Salut Pública.
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nnnnnnn
Licitacions només
per via electrònica
L’Ajuntament de Ripollet té previst posar en marxa 
a finals d’octubre la plataforma de licitació electrò-
nica, amb l’objectiu de facilitar i donar agilitat a la 
realització de tràmits en matèria de contractació 
pública. Les empreses que vulguin participar en els 
processos de contractació pública a l’Ajuntament de 
Ripollet, només podran presentar les seves ofer-
tes de forma electrònica. L’empresa Vortal oferirà 
una jornada formativa el pròxim 24 d’octubre. 

nnnnnnn
Tots contra la C-58
El dimecres, 19 de setembre, es va tornar a reunir 
la Comissió pel soterrament, recollint la petició del 
Fòrum Soterrem l’Autopista. L’Ajuntament farà una 
petició formal al Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, per tal que elabori un estudi tècnic del 
soterrament de l’autopista. En paraules de l’alcalde, 
Jose M. Osuna, “aquesta proposta de resolució pre-
tén que els grups municipals traslladin al Parlament 
la unanimitat que hi ha al Ple”.

nnnnnnn
La font participativa 
El dissabte 22 de setembre, es va inaugurar la nova 
font transitable a davant de l’Ajuntament, al parc del 
riu Ripoll. La reacció dels assistents va ser molt po-
sitiva, sobretot entre els més petits, que van aprofitar  
per remullar-s’hi. La decisió de construir aquesta 
equipació venia dels pressupostos participatius, i el 
cost ha estat de 126.162,00 € sense IVA. La font 
transitable funciona de 10 a 14 h i de 16 a 22 h.
Malauradament, ja s’han detectat alguns casos de 
mal ús de la font, com ara utilitzar sabó o tapar els 
sortidors, fet que ha provocat haver de buidar tota 
l’aigua de la font. És per això que s’ha decidit instal-
lar cartells, que es col·locaran en breu.

nnnnnnn
Victòria judicial
i homenatge per a les 
víctimes de l’amiant  
El 5 de setembre, el Jutjat de Primera Instància número 5 de 
Madrid va condemnar l’empresa Uralita a abonar 1,7 mili-
ons d’euros en concepte d’indemnització per les patologies 
relacionades amb l’exposició a l’amiant d’un grup de 14 veïns 
de les localitats de Ripollet i Cerdanyola del Vallès. El desem-
bre passat, l’Audiència Provincial de Madrid ja va dictar una 
sentència històrica en la qual, per primera vegada, respon-
sabilitzava l’empresa per danys ambientals i les malalties de 
veïns exposats a l’amiant per la proximitat dels seus domicilis 
respecte a la fàbrica de Cerdanyola. 
La resolució del setembre, però, beneficia a persones afectades 
van entrar en contacte amb aquest material perillós a con-
seqüència de conviure amb extreballadors, o per exposició 
ambiental pel fet de viure a prop de la fàbrica. 
Les representants dels afectats, Esther Pérez i Esther Costa, 
del Col·lectiu Ronda, han aconseguit passar la sentència, 
amb la declaració que “l’empresa Uralita no va actuar amb la 
diligència deguda en ser conegut l’elevat risc de la utilització 
de l’amiant”. Els incompliments de la normativa de segure-
tat, com permetre que els treballadors rentessin la roba de 
treball als seus domicilis, o la utilització d’asfalt amb restes 
d’amiant als carrers, van esdevenir extremadament nocius per 
a la població. A través dels processos judicials, s’ha sabut que 
l’empresa no va actuar en cap moment, tot i “sabent del risc 
que aquestes activitats podrien suposar”.

Un monument especial
Ripollet i Cerdanyola recordaran els afectats de la Uralita amb 
un monument commemoratiu. L’emplaçament serà entre la 
ctra. de Barcelona, 130, i la ctra. de l’Estació, 2-4, de Ripollet, 
a l’encreuament entre les dues poblacions. Aquest espai es 
troba molt a prop de les naus industrials de l’antiga fàbrica, 
especialment sensible perquè és considerada la zona zero per 
les víctimes de l’amiant, i alhora és un testimoni de l’emprem-
ta d’un dels principals motors econòmics de la ciutat. La fa-
bricació de materials d’amiant-ciment va tenir lloc a la fàbrica 
Uralita al llarg de 90 anys, entre 1907 i 1997. El memorial té 
una especial rellevància perquè el seu creador, Jordi Andrés, 
és fill d’un ciutadà de Ripollet que va perdre la vida a causa de 
l’amiant.
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Les claus de l’èxit de participació 
en la Festa Major
Malgrat arribar més aviat que el que és de 
costum, la Festa Major 2018 ha tornat a ser 
un èxit de participació. Els canvis impulsats i 
duts a terme pel govern de Decidim han fet 
que cada cop augmenti la participació de la 
ciutadania, el nombre d’entitats que hi par-
ticipen i el nombre d’actes que s’inclouen al 
programa.
Les claus caldria buscar-la en què és una Fes-
ta Major per a tothom: totes les edats, totes 
les cultures i sensibilitats, i per a tots els bar-
ris. La diversificació d’activitats i el desenvo-
lupament de moltes d’elles a diferents barris 
que no gaudien d’actes de Festa Major fa que 
arribi a més gent i que tothom pugui sentir 
seva la Festa.
Una segona clau és que la preparació de la 
Festa Major es fa de manera participativa. 
Això, per si mateix, ja suposa un plus a l’hora 
d’assegurar el seu èxit: la gent estima allò que 
ha treballat. En aquest sentit, la feina de la 
Comissió de Festa Major és cabdal i cal agra-
ir-los el seu treball i esforç. La Comissió i les 
subcomissions són les vertaderes artífexs de 
pensar el programa i de com lligar-ho tot per 
tal que sigui coherent en el temps, l’espai i el 
contingut.
A més, les activitats de Festa Major busquen 
arrelar-se en la història, la realitat i les tra-
dicions de Ripollet: el Mercat de la Vinya, 
com a substitut del Mercat Medieval, n’és un 
exemple clar.
Tot plegat fa que el sentiment de Festa Ma-
jor, com la festa grossa de Ripollet, la festa de 
tots i totes s’estigui recuperant any rere any.

Avançant per tenir instituts-escola 
a Ripollet
El 18-09-2018, la Comissió d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la 
Proposta de Resolució que va presentar el 
Grup Parlamentari del PSC i de Catalunya 
en Comú, per avançar en la construcció dels 
instituts escola de Martinet i Pinetons.
Semblava que la proposta no avançaria per-
què els grups d’ERC i el PDeCAT van pro-
posar dues esmenes que no es van acceptar. 
El regidor i candidat a l’alcaldia, Luis Tirado 
del PSC, va negociar amb les dues associaci-
ons de pares i mares mantenir el text íntegre 
i no acceptar les al·legacions per conside-
rar-les una retallada inacceptable donada la 
necessitat evident i urgent de donar una res-
posta a l’educació secundària a Ripollet.
Finalment, els grups d’ERC i el PdeCAT es 
van abstenir i la resta de grups van votar a 
favor de la proposta de resolució.
Els acords són els següents:
1. Incloure la viabilitat i l’estudi dels projec-
tes d’institut escola d’El Martinet i d’Els Pi-
netons dins la planificació actual de Ripollet 
pels propers quatre cursos.
2. Promoure l’impuls dels projectes d’institut 
escola d’El Martinet i d’Els Pinetons de Ri-
pollet en tant que centres que mitjançant la 
seva autonomia han desenvolupat projectes 
pedagògics específics, consolidats i amb la 
conformitat unànime del seu consell escolar 
de centre, facilitant a les famílies dels infants 
continuar amb la línia pedagògica que vo-
len oferir als seus fills i filles, i dotar, en els 
propers pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, una partida pressupostària amb 
els recursos econòmics necessaris destinada 
a tal efecte.
3. Reconèixer, visibilitzar i recolzar la riquesa 
i diversitat pedagògica de Ripollet i treballar 
per garantir la continuïtat de les pedagogies 
en les diferents etapes de l’educació secundà-
ria al municipi.
El PSC de Ripollet compleix els seus com-
promisos i treballa per l’educació.

El campo de futbol del Ripollet 
precisa un bar en condiciones
Hace prácticamente dos años, el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó en su plan de inver-
siones la realización de un nuevo bar para 
las instalaciones del Club de Fútbol Ripollet, 
dada la precariedad que mostraban las actua-
les.
Desde Cs, nos cuesta entender que dicha 
propuesta, con un club de solera en la pobla-
ción y que presta una labor social inestima-
ble, no sea todavía una realidad.
Instamos al gobierno municipal a dar cum-
plimiento a los acuerdos alcanzados y a eje-
cutar la partida correspondiente para que 
dicha instalación sea definitivamente lleva-
da a cabo, al tiempo que solicitamos la fir-
ma de un convenio de colaboración entre 
la Corporación y el Club para que los frutos 
obtenidos por la gesrtión de dicho servicio 
reviertan en una mayor cuantía a este últi-
mo, reconociendo de este modo la labor que 
desempeña, entre otras, en la promoción del 
fútbol juvenil.
Llevar a cabo los acuerdos alcanzados se de-
nomina “solvencia política”, y el gobierno de 
Decidim nos ha demostrado una y otra vez 
su falta de talla a la hora de gobernar para un 
Ayuntamiento de todos. 
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Inicio de curso en barracones al 
calor del conformismo ineficiente
Los radicales que antaño abanderaban las so-
luciones mágicas a golpe de protestas y mo-
vilizaciones llegaron a controlar la Generali-
tat y también el Ayuntamiento de Ripollet.
Más de tres años después, son los mismos que 
mantienen cerrado el Parlament y en Ripo-
llet no saben a quién echarle la culpa del mal 
balance de su gestión.
Empezaron en Ripollet por no rebajar ni un 
Euro el IBI y las tasas municipales a pesar de 
que la crisis remitía. No dudaron en poner 
millones de Euros en los bancos para obtener 
intereses de capital y ningún beneficio social. 
Olvidaron tan rápido sus propias reivindica-
ciones populistas como pagaron con dinero 
de todos informes, asesores externos y horas 
de funcionarios en falacias que quedaron en 
nada.
Es verdad que contaron dos años con la 
complicidad no menos irresponsable de C’s 
(ciudadanos) para que esta nefasta política 
económica fuera posible. También se han 
aprovechado después de la cortina de humo 
del independentismo. Pero es ahora cuando 
vemos a nuestros escolares en barracones. 
Los órganos de participación municipal en 
temas importantes como educación, servi-
cios sociales, etc. No se han convocado du-
rante meses y meses.
El PP de Ripollet hemos mantenido el con-
tacto directo con los vecinos y trasladado las 
quejas de la mejor forma posible para que ir 
a trabajar, aparcar, usar la piscina municipal, 
el Casal d’Avis, equipamientos para nuestros 
mayores, no desaprovechar oportunidades 
de trabajo para los jóvenes y tantos otros 
servicios que dependen del Ayuntamien-
to mejoren. Desde el PP ponemos nuestro 
tiempo y recursos buscando optimizar el 
servicio a los vecinos. En Ripollet vivimos 
en carne propia el enorme coste de la pérdi-
da de oportunidades, tiempo y recursos del 
conformismo ineficiente. Los Populares de 
Ripollet seguimos apostando por trabajar día 
a día por mejoras reales sumando en civismo, 
unidad y convivencia para  Ripollet, Cata-
lunya y España.

Un nou curs polític: la recta final
Hem començat l’últim curs polític d’aques-
ta legislatura, la qual cosa significa que en 
els pròxims mesos l’horitzó que ens marca-
rà seran les eleccions municipals de 2019. 
Tanmateix, encara hi ha força temes a sobre 
la taula que també estan a l’ordre del dia: 
l’aprovació dels nous pressupostos i de les or-
denances fiscals, la política nacional entorn 
al judici de l’1-O, la política del govern de 
Catalunya, etc.
A més a més, esperem que en les pròximes 
setmanes alguns dels projectes socials més 
importants del nostre municipi pels quals 
aquest grup ha treballat per fer-los possible 
puguin ser encarats definitivament. Per una 
banda, la qüestió dels nous equipaments per 
l’atenció de la gent gran, és a dir, de la resi-
dència i dels centres de dia. Aquesta és una 
necessitat a l’ordre del dia i de reivindicació 
veïnal que ha de concloure després de la re-
dacció del projecte i de la presentació d’aquest 
a la conselleria. Ara fa un any l’Ajuntament 
tenia concertada una sèrie de reunions amb 
la conselleria, però a causa de l’aplicació del 
155 i la conseqüent injusta detenció de la 
consellera Bassa van ser aturades. Amb un 
govern treballant en la direcció social que 
ens beneficia a tothom, el departament amb 
el conseller El Homrani al capdavant treballa 
perquè això sigui una realitat. Per una altra 
banda, la qüestió de la realitat educativa de 
Ripollet, un tema molt important que ha de 
marcar l’agenda social i d’educació del nos-
tre municipi pels pròxims anys. Aquest grup 
ha posat tot el seu capital humà i de partit al 
servei del govern local per fer possible que el 
departament segués i s’adonés de les neces-
sitats locals. Esperem que ben aviat puguem 
continuar fent feina i que les accions que es 
prenguin des del departament serveixin per a 
millorar el futur dels nostres infants i adoles-
cents. És per això que les pròximes setmanes 
haurem de decidir si avancem a favor de Ri-
pollet o dels interessos partidistes.
Són moltes les tasques que encara hem de 
treballar. És per això que Esquerra Republi-
cana – Junts per Ripollet i tota la seva gent 
treballarà incansablement per la gent, perquè 
#RipolletéslaGent i ho hem de fer valer.
Ripollet s’ho mereix! Som-hi!

Ordenances fiscals
El passat ple del mes de setembre des del 
PDeCAT vam presentar una moció per tal 
que el Govern Municipal faci expedient 
d’ordenances fiscals. Malauradament això ha 
de ser notícia perquè el Govern del Sr. Osuna 
i la seva regidora d’hisenda Pilar Castillejo, 
els que eren un altaveu continu de demanar 
transparència i participació s’han tornat des 
de l’arribada al Govern en tot el contrari. El 
nostre grup municipal ha hagut de presen-
tar aquesta moció per tal d’obligar al Govern 
Municipal que presenti a aprovació del Ple 
l’actualització de les ordenances municipals. 
I perquè volem que es presentin? Doncs sen-
zillament perquè la nostra formació vol que 
es tiri endavant el que es va aprovar al Plenari 
Municipal ja fa anys, quan el PP va obligar a 
tots els municipis que es pugés l’IBI un 10%. 
En aquell moment els que ara governen no 
tan sols van aprovar i reclamar que tan aviat 
poguéssim es baixés aquest 10%, sinó que a 
més a més demanaven contundència, valen-
tia i incompliment de la pujada. Doncs bé, 
el temps, que posa a tots en el seu lloc, ha 
demostrat el tipus de polítics que són els que 
ara governen el nostre municipi. Diuen una 
cosa a l’oposició i fan tot el contrari quan ar-
riben al poder. Perquè es demostra una ve-
gada més que el seu discurs no era per una 
millor gestió del municipi, sinó una simple 
estratègia per agafar la cadira. No deixa de 
ser curiós que siguem nosaltres des de l’opo-
sició que els hàgim de recordar els seus com-
promisos. I encara més curiós el fet que la 
seva política impositiva local està feta a través 
de suports amb forces tan afins a ells com PP 
i C’s. Recordem que va ser un govern esta-
tal dels primers els que van posar aquest % 
d’impost. Doncs bé, ara aquest govern popu-
lista, que no popular, s’amaga darrere aque-
lla decisió per no tirar endavant un acord de 
Ple. I amb els segons, els de C’s, s’han aliat 
durant aquesta legislatura per baixar tan sols 
un 2% del total del 10% promès. Per tant se-
nyor Osuna i senyora Castillejo facin realitat 
aquest compromís amb els veïns de Ripollet.
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En cotxe
Para mí, la conducción se disfruta al máximo en los momen-
tos de calma, disfrutando de carreteras secundarias, sin tráfico, 
circulando tranquilamente y percibiendo las diferentes tempe-
raturas, colores y olores que la naturaleza nos ofrece. 
Ir sin prisas, sin el estrés del día a día, con una música agrada-
ble y disfrutando de lo que tienes entre manos puede ser una 
terapia perfecta. Hay gente a la que le gusta competir, gente 
a la que que le gusta circular por autopista y hacer kilómetros 
y kilómetros, gente que le gusta circular por pistas, y disfrutar 
del paisaje y de la naturaleza…. 
No creo que sea importante reivindicar el uso del automóvil 
como una afición, pero sí lo es recordar que para muchas per-
sonas, acceder al medio natural es imposible sin el uso de esta 
tecnología. Siempre hay que ser respetuosos con el medio que 
nos rodea, y con los demás, de manera que nadie esté privado 
de esta experiencia. Una muy buena manera para alcanzar un 
equilibrio es compartir nuestro vehículo. 
Tenemos la idea que el viajar sólo nos da independencia y 
realmente nos provoca una serie obligaciones y gastos inne-
cesarios. Si nos paramos a pensar, seguro que habría muchas 
personas que salen y llegan al mismo lugar con los mismos 
horarios que sus compañeros de trabajo y, compartiendo vehí-
culo o usando los medios de transporte público, ganarían en 
poder adquisitivo, pero creen que perderían estatus social por 
no llegar con su vehículo solos al trabajo.
Compartiendo vehículo no sólo reduciría el peso económico 
de mantener un coche y un garaje, sino que sería muy benefi-
ciosa a la hora de reducir el tráfico y las emisiones de CO2. En 
grandes ciudades como Barcelona o Madrid, ya existen carriles 
VAO, sólo para buses y aquellos vehículos que llevan dos o 
más ocupantes. 
Quizás una buena idea sería que las empresas incentivaran 
este sistema de algún modo. Muchas personas ya disponen 
de coche de empresa, o les pagan el combustible. Quizás otro 
incentivo económico sería suficiente para que los empleados 
consideraran usar este sistema.

Lucas Cruz 
Copilot del Rally Dakar

En bicicleta
Com cada diumenge, a primera hora, els ciclistes del 
nostre Club ens trobem per seguir el calendari regu-
lar de sortides. Fem bicicleta de carretera, i convivim 
amb el cotxe a cada sortida. Sentim notícies d’acci-
dents, moltes vegades mortals, dels nostres companys 
ciclistes. És molt difícil evitar aquest tipus de tragè-
dies, perquè solen passar a altes hores del matí, i el 
ciclista no en sol tenir la culpa. 
Però quan hi ha accidents als centres urbans, la cosa 
és diferent. La convivència amb el cotxe és molt més 
propera, i la velocitat és clau. Des de l’associació, fa 
molt temps que demanem que es limiti la velocitat 
del cotxe a 30 dins de centres urbans. Un accident a 
30 km/h és molt menys greu que un a 50. 
Aquest canvi, a més de limitar la bicicleta a la calçada, 
com qualsevol altre vehicle, a més de l’aplicació de 
les normes de conducció, reduiria la possibilitat d’ac-
cidents. Això es tradueix en un compromís pels dos 
costats, una reducció de la velocitat i un compliment 
estricte de les normes viàries. 
Una vegada aplicat aquest canvi, l’ideal seria que hi 
hagués una sinergia amb el transport públic. Si a cada 
estació de tren i metro dels grans centres urbans hi 
hagués un espai dedicat a les bicicletes, perquè esti-
guessin segures durant tot el dia, els usuaris tindrien 
totes les facilitats per evitar l’ús del cotxe particular. 
Finalment, des de l’associació reivindiquem l’assigna-
tura de l’educació viària a l’escola. En la societat on 
vivim, la convivència amb els vehicles comença des 
de la infància, i l’educació es reflecteix en la forma en 
què els infants circulen pel carrer, i la conducció de 
bicicletes i patinets. Malauradament, és corrent veure 
a conductors i ciclistes cometre infraccions de trànsit; 
cal recordar que les bicicletes no són joguines, i per 
això, la consideració de la bicicleta com a vehicle és 
important perquè es respecti la normativa viària. 

Club Ciclista Ripollet

PUNtS
dE VIStA
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Un rocòdrom, 
projecte estrella 
dels Pressupostos 
Participatius 2017
El dimecres, dia 19, es va organitzar una roda de 
premsa per presentar la finalització de les obres 
d’adequació del rocòdrom municipal, amb el regi-
dor d’Esports, Ramiro Moldes, un representant de 
l’empresa constructora, David Tarragó, i un dels jo-
ves del grup de l’Institut Palau Ausit que va presen-
tar aquest projecte als pressupostos participatius del 
2017, Quim Hernández. El rocòdrom, amb tres vies 
d’escalada en alçada, s’ha construït aprofitant el que 
ja hi havia a l’antiga paret de frontenis, afegint noves 
presses. El búlder, de nova construcció, té 3 metres 
d’alçada i està dins la pista de grades. El pressupost 
del projecte ha estat de 67.717,12 €. 
Qualsevol persona amb el carnet d’abonat del 
PAME podrà accedir-hi, però com és habitual, els 
menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats. 
Ambdues instal·lacions obriran al públic la segona 
setmana d’octubre, un cop s’hagi aprovat la norma-
tiva d’ús pel Consell d’Administració del PAME.  

Una proposta d’oci i formació
El rocòdrom estarà directament lligat al Centre 
Excursionista de Ripollet, que havia demanat llar-
gament aquesta instal·lació, i serà qui s’encarregui 
de fer cursos i entrenaments per als usuaris. A més, 
un dels joves que ha participat en el projecte i que 
practica escalada s’instruïrà com a monitor. El re-
gidor d’Esports, Ramiro Moldes, va explicat que “el 
rocòdrom l’hem fet pensant primer en el seu vessant 
educatiu i en la gent jove de Ripollet, per tal que 
pugui iniciar-se en l’escalada, i el búlder està pensat 
per a totes les edats”. En aquest sentit, el regidor ha 
explicat que s’informarà a totes les escoles. 

nnnnnnn
Ja han començat les obres al Centre Cultural
El Patronat Municipal de Cultura ja ha iniciat les obres de 
millora del Centre Cultural. Els treballs, que tindran una 
durada aproximada de cinc mesos, afectaran principalment el 
pati, el bar i la sala d’exposicions, fet que suposarà la interrup-
ció temporal d’alguns serveis. El projecte, que durà a terme 
l’empresa Construccions i Instal·lacions Rin S.A., ha estat 
objecte d’una licitació per part de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que s’encarregarà d’assumir el contracte amb una 
despesa per un import total de 555.199,95 €, sense IVA.

nnnnnnn
El CAP II Cerdanyola-Ripollet millora en mobilitat
El dilluns 17 de setembre, van finalitzar les obres de millora 
i manteniment al CAP II Cerdanyola-Ripollet. L’Institut 
Català de la Salut va ser l’encarregat de dur a terme l’actuació, 
que es va veure endarrerida per fortes pluges durant la setma-
na. Entre les obres, cal destacar la reparació del paviment de 
l’aparcament i l’entrada del CAP i l’aplicació una capa antillis-
cant per facilitar l’accés amb cadira de rodes. A més, es va fer 
una neteja dels canals pluvials de la zona d’accés i es va dur a 
terme la reparació de goteres a l’aparcament soterrani.
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L’Espai Capmany, nova àrea
de convivència cultural
El dissabte, 15 de setembre, es va estrenar el nou Espai Capmany, un 
espai cultural i de lectura a l’aire lliure, fruit de la rehabilitació del pati 
de l’Ajuntament. S’ha fet amb motiu de l’Any del Llibre, a proposta de la 
CRAC, en l’any del centenari del naixement de l’escriptora Maria Aurèlia 
Capmany, qui també va estar molt vinculada als inicis dels Gegants de 
Ripollet. La vetllada, dirigida per la companyia Comediants i presentada 
per l’actriu Laia Piró, va tenir inici al parc del riu Ripoll, amb la presenta-
ció dels gegants i gegantons, amenitzada amb el so de les gralles, el ball de 
gitanes i dinamització teatral. Seguidament, el públic va anar en cercavila 
cap al nou espai, situat darrere l’Ajuntament, on va tenir lloc un especta-
cle, protagonitzat per 150 persones de diferents entitats locals. Com a teló 
de fons de l’espectacle, un mural amb el retrat de Maria Aurèlia Capmany 
–obra de l’artista Fullet– i la cita “La veritat necessita ser dia, perquè si no 
es diu, no existeix”. El regidor de Cultura, Oriol Mor, va explicar que la 
recuperació de l’espai a través de la cultura, “servirà per construir políti-
ques de foment de la lectura, més enllà de la celebració”, així com garantir 
l’accés a la cultura i ampliar la programació cultural del municipi, ja que 
l’espai es posa a disposició de les entitats.

nnnnnnn
La Cuina de Ripollet edita
el seu primer receptari

El dimecres, 19 de setembre, va tenir 
lloc al Centre Cultural l’acte de cloenda 
de l’activitat “La Cuina de Ripollet”. En 
motiu de la finalització del programa, 
es va elaborar un receptari, que es podrà 
adquirir en qualsevol de les parades parti-
cipants, bescanviant-lo per quatre tiquets 
de compra. Els vídeos de les receptes es 
poden veure a Youtube, a RipolletTV. 

nnnnnnn
Marea Pensionista de Ripollet, 
present a les concentracions
setmanals a Barcelona
Marea Pensionista continua amb la seva 
lluita per a unes pensions dignes. El col-
lectiu local es desplaçarà cada dilluns a 
les concentracions convocades a la plaça 
Universitat de Barcelona en defensa del 
sistema públic de pensions. El president 
del col·lectiu a Ripollet, Josep Farrús, fa 
una crida al jovent: “Nosaltres lluitem 
per les futures generacions, i cal que la 
gent jove se sumi a la causa”.

nnnnnnn
Un blog transformador
En un context de desconeixement i 
perills com el que existeix en l’actualitat 
envers les dones trans, neix una iniciativa 
provinent d’una dona trans ripolletenca, 
que prefereix mantenir l’anonimat. El 
projecte es diu La CISterna Transfem-
menista; a través de la seva experiència 
personal, de les realitats d’altres dones 
trans, i de la seva formació universitària 
en aquest àmbit, genera continguts d’allò 
més diversos que pretenen convertir 
aquesta societat en un espai menys hostil 
per a totes les dones trans. A Instagram i 
Twitter (@cisternatfemme).

EN
UN CoP 
d’ULL

nnnnnnn
Ensenyament presentarà 
la planificació fins al 2025 
La Generalitat presentarà, el mes de desembre, el pla d’educació de Ripo-
llet pels propers set anys, que contempla crear dos instituts-escola com a 
solució al problema de massificació a secundària de Ripollet. Aquesta deci-
sió s’ha pres el dimarts, dia 25 de setembre, en una reunió de l’Ajuntament 
de Ripollet amb el director dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, 
Jesús Viñas. A la reunió hi van assistir l’alcalde, José M. Osuna; el tinent 
d’alcalde d’Educació, Oriol Mor; i la portaveu del grup municipal d’ERC, 
Lurdes Serra.

Tornada a l’escola sense incidències
Un total de 3.591 alumnes d’infantil i primària i 1.383 de secundària de la 
pública han començat les classes aquest 12 de setembre. Quant a la concer-
tada, a primària hi ha 711 inscrits i a secundària 357. Les principals nove-
tats d’enguany són el tancament d’una línia de P3 a l’escola Els Pinetons, 
l’increment d’una línia de 1r d’ESO a l’institut Can Mas i la instal·lació d’un 
mòdul per ampliar en dues aules l’espai del mateix centre. A les escoles bres-
sol, La Rodeta ha obert una tercera aula pel grup d’1-2 anys, anul·lant una 
aula de 2-3 anys, per poder atendre la demanada d’aquest curs. 
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Centre Cultural

CIP Molí d’en Rata

Biblioteca Municipal

Teatre Auditori del Mercat Vell

Centres cívics

Equipaments educatius

Oficina de català

Ripollet Ràdio

Casal d’avis

Escola de Música

Casal de Joves

Creu Roja

PUNt
I APARt

Formació, comunitat
i oci a ‘Ripollet
és cultura’
Cultura és tot allò que es genera des dels espais de relació entre les per-
sones. La relació entre elles és la pràctica comunitària cultural per excel-
lència: compartir els coneixements i les ganes de gaudir i d’aprendre en 
espais de convivència. En aquest sentit, l’Ajuntament reuneix més d’un 
centenar d’actes culturals, d’oci i formació a la guia Ripollet és cultura 
2018-19 i que es faran als equipaments municipals —Centre Cultural, 
CIP Molí d’en Rata, Biblioteca, Teatre Auditori del Mercat Vell, centres 
cívics, centres educatius, Oficina de Català, Ripollet Ràdio, Casal d’Avis, 
Escola de Música, Casal de Joves i Creu Roja—. El llibret ja es pot trobar 
a tots aquests espais, de forma gratuïta. 

Formació i oci per a la ciutadania
Una vintena d’entitats de Ripollet ja han obert la inscripció dels cursos de 
la temporada 2018-2019. Enguany, s’ofereixen dotze tallers diferents: ioga 
en família, cuina en família, ioga, puntes de coixí, taller de pintura, taller 
d’arts plàstiques, trobades amb l’art, arts decoratives, cuina festiva, cuina 
tradicional i cuina d’estiu. A més, el Centre Cultural ofereix una gran 
varietat de cursos per a totes les edats. Entre els destacats s’hi troben cursos 
de teatre, txikung, ball anímic, dansa moderna i contemporània, cant i 
instrumentació, flamenc i sevillanes, dansa del ventre, tallers de gralla i 
tabal, balls country i de línia, balls de gitanes, manualitats, ioga, fotografia, 
i experimentació tecnològica, entre d’altres. Els apassionats per la lectura, 
es poden dirigir a la biblioteca municipal, i afegir-se a un dels quatre clubs 
de lectura: Adults, Teatre, Infantil, i Chick-lit, la novetat d’aquest any, 
que porta una revisió de la literatura romàntica. Per a les persones inte-
ressades en l’art i la història de Ripollet, el CIP Molí de Can Rata ofereix 
diverses activitats educatives pels infants, i exposicions estables i temporals. 
Enguany, aquestes últimes són “Andreu Solà. Un ripolletenc a la Cata-
lunya modernista”, i “II Gimcana fotogràfica. Ripollet, un passeig en el 
temps”. Pels amants del teatre, el Teatre Auditori del Mercat Vell ofereix 
una gran varietat d’obres, tant pel públic general com per als més menuts. 
El Casal d’Avis té una oferta de tallers, en coordinació amb l’Ajuntament 
i diverses entitats del poble, entre els quals es destaquen activitats físiques, 
com balls de saló, dansateràpia i sevillanes; tallers d’informàtica i manuali-
tats i espais de trobada i tertúlia. Finalment, aquells que tinguin esperit de 
periodista, poden fer un tast de l’ofici a la ràdio amb els tallers d’introduc-
ció i de suport al voluntariat.

Informació i tallers per a entitats
El Centre Cultural ofereix la possibilitat de fer reserves de sales d’expo-
sicions, espais d’assaig i assessorament a entitats, a més de cursos dirigits 
específicament a les associacions, com per exemple: formació en fiscalitat, 
xarxes socials, disseny gràfic i recursos humans. El Casal de Joves ofereix 
suport per entitats juvenils o grups alevins que vulguin impulsar projectes 
locals.
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PARLEM
AMB...
PARLEM
AMB...
PARLEM
AMB...

Quina és la clau de l’èxit?
Ser allò que vols ser ara mateix, no 
esperar al dia de demà. Tothom espera 
que un dia es compleixin els seus somnis, 
però ho tenen com un objectiu distant. 
Si vols ser una cantant, canta; si vols ser 
una periodista, escriu.

Tan fàcil?
No, els obstacles que et trobaràs són els 
que realment et faran fort. Això, i la hu-
militat. Quan has passat problemes, ajuda 
els altres i l’èxit et trobarà. No es tracta 
de ser vanidós, es tracta de ser autèntic, 
sense complexes.

Quins obstacles has passat?
Quan era petita m’encantava ballar. 
Sempre era al mig, amb la família, a la 
festa, ho era tot per a mi. A l’institut, 
organitzava coreografies, balls, actu-
acions... fins que un dia em vaig que-
dar paralitzada. Em van descobrir una 
desviació de columna greu. Em feia un 
mal horrorós. Em van posar un corset i 

Vanessa Martínez,
l’èxit és sexy

em van prohibir fer cap esport. De sobte, 
havia perdut el que més m’agradava fer.

Et vas aturar?
No. Mai. Els meus pares em van apuntar 
a gimnàstica correctiva amb l’Irene Quí-
lez. Ella m’animava, quan tothom em va 
donar l’esquena. Quan ella acabava les 
classes, jo em quedava practicant, mal-
grat el dolor. Em vaig recuperar i vaig 
arribar a guanyar campionats.  

I d’aquí a l’èxit?
No. Amb 21 anys, vaig obrir una dis-
coteca a Terrassa, però la meva família 
i amics no veien bé que em dediqués a 
això. De manera que també vaig trobar 
una feina a Endesa i vaig arribar a ser 
encarregada de seguida. Feia mala-
bars amb tot plegat, treballava molt. 
Va arribar a un punt en què el meu 
despatx es va convertir en una consulta 
de psiquiatria. No era feliç, no era jo. I 
quan es va morir el meu pare, ho vaig 
deixar tot.

nnnnnnn
“Després de la por 
i el dolor, vénen les 
benediccions.”
nnnnnnn

Llavors, l’èxit no és sexy?
La superació personal és sexy. Jo tenia 
una bona feina, estabilitat, parella... però 
ho mantenia tot per fer contents els 
altres. Tenia por a parar perquè voldria 
dir que m’havia d’encarar a les meves 
inseguretats.

La por ens fa més forts.
I ajudar els altres. Quan has patit, sembla 
que siguis l’única, però hi ha molta gent 
que està passant pel mateix que tu. Apor-
tar la teva experiència és molt important.

Quin consell donaries als nostres
lectors?
Quan t’encares al dolor, a la por, et ser-
veix per impulsar-te. Després del dolor i 
el fracàs venen les benediccions. Després 
de la por, ve l’èxit.

Albert Borrell
Intus

Vanessa Martínez és coach, escriptora, empresària, administrativa, ballarina, 
i professora d’aeròbic, però abans que tot això, és mare. Natural de Ripollet, 
la Vanessa Martínez és essencialment altruista, i això l’ha portada a un dubte 
essencial: fer feliços els altres o ser ella mateixa. Després d’un canvi radical a la 
seva vida, va aprofitar el que havia après per escriure, i s’hi va posar de valent: 
ha escrit tres llibres sobre les claus de l’èxit, centrats en la superació, les relaci-
ons interpersonals i el projecte de vida de cadascú. Amb un somriure als llavis, 
diu que vol millorar les vides de tanta gent com pugui i que ha trobat la manera 
d’aconseguir-ho acceptant qui és.

PARLEM
AMB...
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l’Agenda 
octubre 2018

dimarts 2
VISITA AL MUSEU TÈXTIL 
DE BARCELONA
Hora a concretar, a la seu de Creu Roja 
(av. Creu Roja, 25)
Sortida per a persones majors de 65 anys. 
Cal inscripció prèvia trucant al 93 691 
61 61 o a ana.garcia@creuroja.org (Ana 
García).
Organitza: Creu Roja Cerdanyola-
Ripollet-Montcada

PRESENTACIÓ: ENTRETOTS
A les 19 h, al Centre Cultural
Presentació de la nova entitat Entretots 
Vallès, amb el lema “Atenem la dis_
discapacitat fomentant la capacitat”. 
Organitza: Entretots Vallès

dimecres 3
BIBLIOLAB INFANTIL: 
“PLANETARI FAMILIAR: 
EXPLORADORS DE L’ESPAI”
A les 17.30 i a les 18.30 h, a la Biblioteca
Conte per descobrir l’Univers en una 
pantalla de 360º, a càrrec d’Explora360. 
Per a infants de 3 a 7 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

dijous 4
CLUB DE CÒMIC INFANTIL: 
“EL CARTER DE L’ESPAI”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
“El carter de l’espai”, de Guillaume 
Perreault, explica la història del Bob, a qui 
l’apassiona la seva feina. A bord de la seva 
nau espacial, reparteix cartes i paquets a un 
munt de gent arreu de la galàxia -almenys, 
a la part de la galàxia que ell coneix. A 
càrrec d’Elisabet Vàzquet. Per a infants 
de 8 a 12 anys. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

BIBLIOLAB INFANTIL: 
“PLANETARI DIGITAL FAMILIAR”
A les 17.30 i a les 18.30 h, a la Biblioteca
Un viatge per conèixer de manera diferent i 
en una pantalla de 360º l’Univers, a càrrec 
d’Explora360. Per a infants de 6 a 11 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

RECEPCIÓ INSTITUCIONAL 
A LES ASSOCIACIONS 
DE VÍCTIMES DE L’AMIANT
A les 18.30 h, a la Biblioteca Central de 
Cerdanyola (pl. d’Enric Granados, 1)
Recepció presidida pels alcaldes de 
Ripollet, José M. Osuna, i Cerdanyola 
del Vallès, Carles Escolà, amb motiu de la 
Trobada Internacional Anual de Víctimes 
de l’Amiant. Presentació del projecte de 
memorial als treballadors/es d’Uralita i als 
veïns i veïnes víctimes de l’amiant. Entrada 
lliure. Aforament limitat. Hi col·labora 
l’Ajuntament de Ripollet i l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès. 
Oganitza: AVAAC i Col·lectiu Ronda

divendres 5
PRESENTACIÓ 25a TEMPORADA
DE L’AETMV: “ÉS LA TEVA FESTA”
A les 21 h, al Teatre Auditori
Presentació de la temporada 2018/19 de 
l’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell (AETMV), amb la companyia 
Artristras com a mestre de cerimònies. Per 
commemorar el seu aniversari, l’entitat ha 
preparat un munt d’activitats i propostes, 
abonaments i tarifes i col·laboracions amb 
altres entitats. Entrada gratuïta. 
Organitza: AETMV

dissabte 6
SENDERISME: ETAPA 1. GR-151 
A les 7 h, al c. del riu Ripoll amb c. Molí 
d’en Ginestar
Del Monestir de Montserrat a Castellgalí 
(18 km). Desnivell positiu: 350 m. 
Desnivell negatiu 700 m. 
Organitza: Centre Excursionista Ripollet

35a FESTA DE LA FOTOGRAFIA 
A partir de les 9 h, a l’escola Anselm 
Clavé
Esmorzar a l’Escola, inauguració de 
l’exposició “Premis Catalunya 2017 Jorge 
Llorca” al vestíbul del Centre Cultural 
i recorregut fotogràfic per Ripollet: al 
Centre Parroquial amb els Amics del 
Teatre, espectacle de ball a la pl. del 
Molí i CIP Molí d’en Rata. La jornada 
finalitzarà amb un dinar al Restaurant 
Enovins, actuacions sorpresa i fotografia 
de productes. No cal ser soci de l’entitat 
per participar en aquesta activitat. Cal 
inscripció prèvia. Consultar disponibilitat 
de places a acciofotografica@gmail.
com. Preu: 7 € (inscripció+esmorzar) i 
35 € (inscripció+esmorzar+dinar). Les 
fotografies realitzades durant la jornada, 
podran presentar-se al concurs “35a Festa 
de la fotografia. Ripollet 2018”. Bases a 
acciofotograficaripollet.com. Entrega de 
premis, el 28 d’octubre.
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola
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BOTIGA AL CARRER 
De 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h,
a diversos espais
Durant tot el dia, en el marc de la 
celebració de la Nit del Comerç, en horari 
comercial, els establiments participants 
trauran a les portes de les botigues els seus 
productes i serveis per apropar el seu negoci 
a la ciutadania.
Organitza: UCR

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
 “L’AMOR PELS LLIBRES A LA 
PRIMERA INFÀNCIA”
A les 11 h, a la Biblioteca
Acostarem el món dels llibres i la lectura 
a les famílies amb una sessió de contes 
inspirats en la pedagogia Waldorf i un 
taller sobre com crear un espai de lectura 
a casa pels infants. A càrrec d’Els Solets-
Minnilandia. Per a infants d’1 a 6 anys. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTES DEL PILAR
A partir de les 11 h, al Centro Aragonés
A les 11 h, esmorzar sorpresa i, a les 
18 h, concurs de truites i de dolços, amb 
degustació final dels plats participants.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

TEATRE: “IMPROMAGIA”
A les 12 i a les 21 h, al Teatre Auditori
Espectacle que uneix la màgia i la 
improvisació, sota la direcció de Javier Alba 
de Alba. Els actors crearan històries sense 
guió i la màgia serà present en totes elles. 
La sessió matinal, a les 12 h, està adreçada 
a un públic familiar (infants a partir de 4 
anys) i, a la nit, a públic adult. Compra 
d’entrades anticipades a atrapalo.com o a 
la taquilla del Teatre Auditori, el dia de 
l’espectacle. Preu: 9 €/10 €. 
Organitza: Racons per Gaudir Palau 
Ausit

12a NIT JOVE 
A partir de les 17 h, al parc del riu Ripoll
A les 17 h, ‘crooked break competition’ i, a 
les 21 h, actuació d’Epidemic Dance Show. 
A partir de les 22 h, concerts d’Ona Osuna, 
Akantoide i Rame i, per acabar, sessió 
de Djs amb Lumpen’s Crew i Pimentito 
Becerra. Servei de bar a preus populars. Hi 
col·labora el Casal de Joves i la Regidoria 
de Joventut. 
Organitza: Centre d’Esplai L’Estel

18è ANIVERSARI ALEGRÍAS 
DEL SUR
A les 18.30 h, a l’Església de Sant Esteve
Missa rociera amb l’actuació de l’Associació 
rociera Alegrías del Sur. Oficia l’acte, el 
rector Mn. Josep Gassó.
Organitza: Ass. Rociera Andaluza 
Alegrías del Sur de Ripollet

NIT DE TAPES  +
NIT DEL COMERÇ
De 18 a 24 h, al Mercat Municipal
i a la pl. de Pere Quart
Després de l’èxit de les anteriors edicions, 
arriba la quarta edició de la Nit de tapes, 
on una quinzena de paradistes serviran les 
seves tapes elaborades amb productes frescs 
i de qualitat del Mercat. Tapetes, pintxos, 
exquisideses, beguda, animació musical a 
l’exterior i una fira comercial a la mateixa 
plaça de 20 a 24 h. A partir de les 18 h, 
els establiments instal·laran parades a la 
plaça per oferir els seus productes i serveis. 
Paral·lelament, de 18 a 21 h, tindrà lloc 
la Fira del petit comerç, on els més menuts 
faran de comerciants venent, a preus 
simbòlics, els seus productes de segona mà.
Amb la participació d’entitats culturals
i comercials de la ciutat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

diumenge 7
FESTA DE SANT 
FRANCESC D’ASSÍS
A partir de les 10.30 h, a diversos espais
Trasllat del penó des de la seu de l’entitat, 
al c. dels Afores, fins a l’església, on 
tindrà lloc la missa. Posteriorment, es farà 
la processó pels carrers del centre fins a 
arribar, de nou, a la seu de l’entitat, on es 
servirà un petit aperitiu. 
Organitza: Agrupació de Pessebristes de 
Ripollet

XXVIII TROBADA DE GEGANTS
A partir de les 11 h, a diversos espais
A les 11 h, plantada de gegants, al parc 
del Primer de Maig. La cercavila per 
les rambles de Sant Jordi i Sant Esteve, 
començarà a les 12 h i, a les 13 h, tindrà 
lloc el Ball de gegants a les antigues pistes 
de l’ESBAR. 
Organitza: Comissió Ripolletenca 
d’Activitats Culturals - CRAC

FESTES DEL PILAR
A partir de les 11 h, al Centro Aragonés
A les 11 h, començarà el campionat de 
dòmino i, a les 19 h, es farà l’entrega de 
premis de diferents campionats i concursos 
de les Festes. 
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL PINETONS
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Activitat “El cicle de l’aigua”, a càrrec de 
Ripollet Natura. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Activitat “Conte: el rei dels ocells i taller 
de mòbil”, de 12 a 13 h, a càrrec de La 
Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

PETIT MERCAT VELL: 
“EL PETIT ELEFANT”
A les 18 h, al Teatre Auditori
Espectacle de titelles “El petit elefant”, del 
Centre de Titelles de Lleida. Adreçat a 
infants a partir de 3 anys. Venda d’entrades 
durant la setmana prèvia a la representació 
al Centre Cultural o una hora abans 
de l’espectacle, a la taquilla del Teatre 
Auditori. Preu: 5 €, majors de 16 anys i 
adults i 3,75 €, menors de 16 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

dilluns 8
TALLER: RISCOS A LA LLAR
De 10.30 a 12 h, al Centre Cultural
Taller adreçat a persones majors de 70 
anys que viuen soles o amb algú altre 
d’edat similar. L’objectiu és treballar per la 
prevenció d’accidents als domicilis, aprenent 
les mesures adequades en cada situació, i 
saber donar resposta davant un accident 
domèstic. Inscripcions als CAPs Pinetons i 
Farigola.
Organitza: Equips d’Atenció Primària de 
Ripollet.

CAFÈ LITERARI: 
“TRES PRESONERS”
A les 15.30 h, al Centre Cultural
Tertúlia literària sobre l’obra “Tres 
presoners”, d’Aurora Bertrana, que explica 
la història de tres presos alemanys que, 
acabada la II Guerra Mundial, són enviats 
a França a treballar per a famílies pageses.
Organitza: AETMV

BIBLIOLAB CREATIU: 
“CREACIÓ DE MINI LLIBRES”
A les 18 h, a la Biblioteca
Taller creatiu per a adults per aprendre 
a fabricar, de forma artesanal, llibres de 
petites dimensions. A càrrec de Berota 
Manualitats. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia. #AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: “CERTIFICAT DIGITAL 
PER A ENTITATS”
De 19 a 22 h, al Centre Cultural
Curs gratuït per a entitats culturals de 
Ripollet sobre el certificat digital, el qual 
facilita els tràmits que han de realitzar amb 
les administracions públiques.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

dimarts 9
CONFERÈNCIA: 
“BARCELONA, UNA AVENTURA 
DE DOS MIL ANYS”
A les 18.30 h, al Teatre Auditori
La conferència, a càrrec del periodista Enric 
Calpena, servirà per inaugurar un nou curs 
de l’Aula d’extensió universitària per a la 
gent gran. Acte obert al públic.
Organitza: Aula d’extensió universitària 
per a la gent gran de Ripollet

dimecres 10
TALLER: RISCOS A LA LLAR
De 10.30 a 12 h, a la seu de Creu Roja 
(av. de la Creu Roja 25)
Taller adreçat a persones majors de 70 
anys que viuen soles o amb algú altre 
d’edat similar. L’objectiu és treballar per la 
prevenció d’accidents als domicilis, aprenent 
les mesures adequades en cada situació i saber 
donar resposta davant un accident domèstic. 
Inscripcions als CAPs Pinetons i Farigola.
Organitza: Equips d’Atenció Primària de 
Ripollet.

HORA DEL CONTE: “LES BRUIXES”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Qui són les bruixes? S’amaguen, 
dissimulen i volen eliminar tots els nens del 
món. Els nostres protagonistes viuran una 
aventura trepidant intentant atrapar-les. 
L’espectacle, basat en la novel·la de Roald 
Dahl, anirà a càrrec de Lídia Clua. Per a 
infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

dijous 11
TALLER DE RESPIRACIÓ
Hora a concretar, a la seu de Creu Roja 
(av. de la Creu Roja, 25)
Taller adreçat a persones majors de 65 
anys. Cal inscripció prèvia trucant al 93 
691 61 61 o a ana.garcia@creuroja.org 
(Ana García).
Organitza: Creu Roja Cerdanyola-
Ripollet-Montcada

PRESENTACIÓ: “ARTHUR FISHER”,
DE BORJA SIMÓN ORTEGA
A les 19 h, a la Biblioteca
L’Arthur Fisher és un jove a qui la vida 
no li ho posarà gens fàcil. Amb ell viurem 
diversos i complexos moments. Aprendrem 
que no tot ve donat en safata de plata 
Borja Simón presentarà la seva novel·la, 
ambientada entre els anys 1889 i 1924, 
la qual ens ajudarà a entendre com era 
el dia a dia dels homosexuals en aquella 
època. Hi col·labora Proud Ripollet. 
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

divendres 12
FESTES DEL PILAR
A partir de les 8.30 h, diversos espais
8.30 h ‘“Chupinazo”
9.30 h Concentració de socis i 
simpatitzants al Centro Aragonés
10 h Traca d’honor
10.30 h Inici de la processó, amb 
l’acompanyament del grup de jotes Estirpe 
de Aragonia. Recorregut: Centro Aragonés, 
c. Nou, rbla. de Sant Esteve i de Sant Jordi, 
c. Pau Casals, c. Montcada, c. de l’Onze de 
Setembre, c. Estrella, c. Padró i Parròquia 
de Sant Esteve
12.15 h Ofrena floral a la Verge del Pilar
12.30 h Solemne missa aragonesa
13.30 h Recepció d’autoritats, associacions, 
socis i simpatitzants amb vi d’honor
14.30 h Dinar de germanor
18 h Gran festival de jotes aragoneses 
amb el grup saragossà Aires de Albada i la 
col·laboració de La Careta Teatre, al Teatre 
Auditori
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

dissabte 13
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.
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SAM VIU FESTIVAL: 
THE SOUTHERN HARMONY BAND 
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert acústic gratuït, tribut a The Black 
Crowes, de The Southern Harmony Band. 
Organitza: Associació Sam Viu

FESTIVAL FLAMENC: 
40è ANIVERSARI 
DE LA PEÑA LA MACARENA
A les 19.30 h, al Teatre Auditori
Festival flamenc per celebrar els 40 anys 
de la Peña i dedicat, a títol pòstum, a 
Julián Cabeza en reconeixement a la 
seva tasca com a president de l’entitat. 
Venda d’entrades (3 €), al c. Cot, n.1, 
o a la taquilla del Teatre Auditori el 
dia de l’espectacle. El festival, presentat 
per Antonio Salobreña, comptarà amb 
l’actuació de Juan González, Antonio 
Carretero, Eduardo Sánchez, el Cuadro 
Flamenco Montse España, el Cuadro 
Flamenco Sueño Decalle i l’artista 
convidada Mayka Romero.
Organitza: Peña La Macarena de Ripollet

diumenge 14
JUGATECAMBIENTAL PINETONS
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Activitat “Boscos de ciutat”, dins el 
Programa metropolità d’educació per a la 
sostenibilitat, a càrrec de Ripollet Natura. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Activitat “Olimpíades Massot”, de 12 a 13 
h, a càrrec de La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

SAM VIU FESTIVAL: 
JORDI BLANCH TRIO 
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert gratuït de Jordi Blanch Trio.
Organitza: Associació Sam Viu

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

dilluns 15
PRESENTACIÓ PÚBLICA: “CENS 
DE LA REPÚBLICA, LA GUERRA
CIVIL I EL FRANQUISME 
A RIPOLLET“
A les 18 h, al CIP Molí d’en Rata
Acte públic per explicar el projecte i 
demanar la col·laboració indispensable de 
tots els veïns amb l’objectiu de recuperar, 
sota els criteris de veritat, justícia i 
reparació, la memòria històrica, del 1933 
fins al 1945.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

dimarts 16
CLUB DE LECTURA LLEGIR 
EL TEATRE: “ELS JOCS FLORALS
DE CANPROSA”, 
DE SANTIAGO RUSIÑOL
A les 18.30 h, a la Biblioteca
L’escàndol que va provocar aquesta 
paròdia dels Jocs Florals l’any 1902 va ser 
excepcional. L’obra denunciava l’idealisme 
exaltat d’un certamen que s’havia convertit 
en un vehicle propagandístic del nou 
catalanisme. Un segle després, la lucidesa 
de Santiago Rusiñol encara ens interpel•la 
en forma de musical esbojarrat. A càrrec de 
Mònica López, d’Amics del Teatre. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

dimecres 17
LLEGIM I CREEM: “EL PROBLEMA”,
DE IWONA CHMIELEWSKA
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Com transformar un problema en una 
oportunitat? La lectura del conte “El 
problema”, d’Iwona Chmielewska, ens 
permetrà treballar la creativitat com a via 
d’expressió i com a eina per convertir els 
problemes en l’oportunitat de crear alguna 
cosa nova i bonica. A càrrec de Noèlia 
López. Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

RIPOLLETRES: “ME QUIERO MÁS
A MÍ”, DE TAMARA MARÍN
A les 19 h, a la Biblioteca
Presentació de la tercera novel·la de l’autora 
local Tamara Marín. #AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

dijous 18
PRESENTACIÓ: BIBLIOTECA
DIGITAL DE L’ESCOLA TIANA 
A les 17 h, a la Biblioteca
Presentació de la Biblioteca Digital de 
l’Escola, una eina pedagògica i interactiva 
pel foment de la lectura i l’escriptura a 
través de les tecnologies. #AnydelLlibre
Organitza: Escola Tiana

BIBLIOSOUND
A les 20 h, a la Biblioteca
Cicle de concerts, a càrrec de grups locals. 
30 minuts de música per tancar la 
Biblioteca, un projecte que ofereix un espai 
alternatiu als grups locals, en col·laboració 
amb Regidoria de Joventut i Associació 
Musical Kanyapollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

divendres 19
MÚSICA: “DESCONCERTO”
A les 21 h, al Teatre Auditori
L’espectacle de l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà, creat i dirigit per Jordi Purtí, 
té l’objectiu d’apropar el gran públic a la 
música clàssica. La seva proposta combina 
el ritme i el teatre gestual amb la delicadesa 
dels autors clàssics i la dificultat de la seva 
interpretació. Preu: 16 €. 
Organitza: AETMV

dissabte 20
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola

STORYTIME: “WELCOME TO 
THE JUNGLE”
A les 10.30 i a les 11.30 h, a la Biblioteca
Contes i aventures per als més petits. Una 
manera divertida d’aprendre l’anglès! A 
càrrec MT Idiomes - Kids&Us - Ripollet.
Per a infants d’1 a 3 anys. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: CUINA EN FAMÍLIA
D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural
Adreçat a famílies amb nens de 5 a 12 
anys. Sessions divertides per introduir els 
més petits a la cuina.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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divendres 26
CLUB DE LECTURA: “LA PRIMERA
DETECTIU EN BOTSWANA”, 
D’ALEXANDER MCCALL SMITH
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Mma Precious Ramotswe és la primera 
dona a obrir una agència de detectius 
a Botswana. Una divertida comèdia 
criminal on la senzillesa dels personatges 
que desfilen per l’agència, la descripció 
dels costums del país africà i la peculiar 
forma d’entendre el món de la protagonista 
atraparan al lector. A càrrec d’Alícia Gil.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: PRESENTACIÓ 
DE LA XIX TEMPORADA
De 20 a 21.30, a l’Espai Domènec Torras 
(vestíbul del Teatre Auditori)
Presentació de la temporada 2018-19 de 
les “Nits de Música”, amb els Amics de 
Domènec Torras.
Organitza: “Nits de Música” de 
l’AETMV i Amics de Domènec Torras

dissabte 27
XII CAMINADA RIPOLLET-
TIBIDABO
A les 7 h, al parc del riu Ripoll
Recorregut de 26,5 km, amb un desnivell 
acumulat de pujada de 779 m i 775 m, 
de baixada. Preu: 10 € pels socis i 12 € 
per a la resta de participants. Inscripcions: 
ingrés bancari (de l’1 al 24 d’octubre), 
presencialment al Centre Cultural (del 
22 al 26, de 19 a 21 h) i el dia de la 
caminada (abans de les 7 h, al punt de 
sortida). #ripolletibidabo2018
Organitza: Centre Excursionista Ripollet

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

BIBLIOLAB TECNOLÒGIC: 
“CREA UN CONTE INTERACTIU 
AMB SCRATCH”
A les 11 h, a la Biblioteca
Taller familiar on els infants aprendran 
a programar jugant, a través de la creació 
d’un conte amb el programa Scratch. A 
càrrec de Ripolab Hacklab. Per a infants 
a partir de 8 anys. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia. Els participants han 
de portar els seus propis ordinadors. 
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SAM VIU FESTIVAL: 
THE WALKINGSTICKMAN 
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert gratuït del bluesman The 
Walkingstickman.
Organitza: Associació Sam Viu

DIA DEL SOCI: 
“EL ARTE DE LA COPLA”
A les 21 h, al Teatre Auditori
L’Associació de Veïns de Can Clos celebra 
el seu Dia del soci amb un espectacle de 
cobla espanyola (Carmen Tena i Raquel 
Palma), humor (Jose Luís Cañas), màgia 
(Alis Kim Show) i varietats (Ulises). Preu:   
5 € socis i 10 € no socis.
Organitza: AV Can Clos

diumenge 21
JUGATECAMBIENTAL PINETONS
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Activitat “Testing de biodiversitat i itinerari 
de descoberta”, a càrrec de Ripollet Natura. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT
D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot
Taller d’estampació, per celebrar el Dia 
mundial de la natura, d’11.30 a 12.30 h, a 
càrrec de La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

SAM VIU FESTIVAL: 
JOHNNY BIGSTONE 
& THE BLUES WOKERS
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert gratuït de blues, a càrrec de Johnny 
Bigstone & The Blues Wokers.
Organitza: Associació Sam Viu

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

dimecres 24
DIA DE LA BIBLIOTECA
A partir de les 17 h, a l’Espai Capmany
Per a celebrar el Dia Internacional de 
la Biblioteca, a les 17 h, a l’activitat “Jo 
estimo els llibres”, es decorarà l’Espai 
Capmany amb missatges especials que 
demostrin el nostre amor pels llibres, 
per la lectura i per les biblioteques. A 
continuació, a les 17.30 h, Els contes de la 
Momo s’encarregarà de l’Hora del Conte 
“La Gallina dels contes d’or”, per a infants 
a partir de 4 anys. Explica la història 
d’una gallina que ponia d’amagat ous 
per tota la biblioteca, però de cada ou no 
sortia un pollet, sinó un conte meravellós. 
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

dijous 25
MOVEM EL TEATRE!
Tot el dia, a diversos espais
Propostes teatrals, musicals i de dansa al 
carrer amb motiu del 25è aniversari de 
l’AETMV.
9.30 i 12 h  Escenari obert. Intervenció en 
un espai públic per sorpresa.
13 h Mercat Municipal
18 h Plaça Emma Maleras
19 i 19.30 h Bolsos Cisa. Cal demanar 
invitació anticipada a la botiga.
20 h Escenari ocult. Informació a les 
xarxes socials de l’entitat (@mercatvell 
a Facebook i @espectadorsripollet 
a Instagram) el mateix dia.  Places 
limitades. Entrada per estricte ordre 
d’arribada.
A càrrec d’actors i actrius amateurs 
de Ripollet, de l’Escola de Música i 
de Dansa Jove Noelia España
Organitza: AETMV
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MONOGRÀFIC: “MONEDER
 VINTAGE DE TELA”
De 9.30 a 13.30 h, al Centre Cultural
Taller de treballs manuals per aprendre a 
elaborar un moneder de tela. Reserva de 
places a inscripcions.rpg@gmail.com. 
Organitza: Racons per Gaudir Palau 
Ausit

TALLER: IOGA EN FAMÍLIA
D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural
Una bona oportunitat per practicar ioga 
amb tota la família. Adreçat a famílies amb 
infants de 5 a 12 anys. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

BIBLIOLAB TECNOLÒGIC: 
“CREA UN CONTE INTERACTIU 
AMB SCRATCH”
A les 11 h, a la Biblioteca
Taller familiar on els infants aprendran 
a programar jugant, a través de la creació 
d’un conte amb el programa Scratch. A 
càrrec de Ripolab Hacklab. Per a infants 
a partir de 8 anys. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia. Els participants han de 
portar els seus ordinadors. #AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE: 
“FARCELL DE CONTES”
A les 11.30 h, a la Biblioteca
“Veniu, petitons, veniu. Us porto contes 
ben embolicats en farcells de molts colors. 
Els obrirem junts i jo us podré explicar els 
contes com més m’agrada: dibuixant, jugant 
amb les mans o cantant!”, crida Nona 
Umbert, responsable de l’activitat. Per a 
infants de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

SAM VIU FESTIVAL: 
MATILDA BLUE
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert gratuït de Matilda Blue, projecte 
d’Ernest Armengol, veu de Sol Lagarto.
Organitza: Associació Sam Viu

TALLER EN FAMÍLIA: 
“MIRANT EL CEL. ESTELS 
I PLANETES DES DEL PARC 
DELS PINETONS”
De 20 a 22 h, al parc dels Pinetons
Acompanyats d’experts en astronomia, 
observarem la Lluna i altres cossos celestes. 
Observació astronòmica del cel del parc 
dels Pinetons a ull nu i amb telescopi. 
Es recomana portar prismàtics, si en 
teniu. Aquesta activitat forma part de la 
Jugatecambiental dels Pinetons.
Organitza: AMB i Museu de les Ciències 
Naturals de Barcelona

TEATRE: “FREAK SHOW:
CIRCO OSCURO”
A les 22 h, al Teatre Auditori
Els descendents dels primers personatges 
estranys de la història del circ arriben 
al Teatre Auditori: la dona barbuda, 
la contorsionista, la caníbal, el nen-
gos, la bruixa, el pallasso turmentat... 
Tots ells presentats per Madame Tiger, 
col·leccionista de fenòmens estranys i gent 
amb aptituds meravelloses. Qui és més 
monstre, el monstre en si o qui el va a 
veure? Espectacle de circ, teatre, dansa i 
burlesque adreçat a públic adult.
Hi col·labora La Careta Teatre.
Organitza: Vanessa García

diumenge 28
JUGA AMB LA HISTÒRIA: 
“FEM PAPER ARTESANAL”
A les 11.30 h, al CIP Molí d’en Rata
Vols celebrar l’#AnydelLlibre coneixent 
la gran tradició paperera de Ripollet? 
Descobreix l’artista que portes dins i 
fabrica el teu paper! Inscripció prèvia, fins 
al 26 d’octubre al CIP, al telèfon 93 594 
60 57 o enviant un correu electrònic a 
molidenrata@ripollet.cat. Preu: menors de 
5 anys, 1,50 € i a partir de 5 anys, 4 €.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

SAM VIU FESTIVAL: 
WAX & BOOGIE
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Concert gratuït de soul, blues i jazz 
d’Ester Wax i David Giorcelli. 
Organitza: Associació Sam Viu

JUGATECAMBIENTAL PINETONS
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Activitat “Festa del parc: Micronatura, 
Castanyada i Empremtes de Natura”, a 
càrrec de Ripollet Natura. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL MASSOT
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons
Taller “Recursos o residus”, dins el 
Programa metropolità d’educació per a la 
sostenibilitat, d’11.30 a 12.30 h, a càrrec de 
La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs

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

TEATRE: “CAIMAN”
A les 18.30 h, al Teatre Auditori
El grup Fontova Teatre porta a escena 
“Caiman”, d’Antonio Buero Vallejo, una 
obra que ens situa en un barri obrer dels 
anys 80 on una parella lliberal d’activistes 
lluita per millorar la vida dels seus veïns, 
malgrat el drama familiar que pateixen per 
la desaparició de la seva filla. Preu: 3 €.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet i 
Cerdanyola

dimarts 30
LABORATORI DE LECTURA: 
“QUATRE CAIXES I UN UNIVERS”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Quatre caixes que afirmen no ser-ho. 
Quatre colors que pinten el món. Una 
sorpresa, temps per mirar i coses que 
canvien fins a tornar a ser el que eren. 
Ho vindreu a investigar? A càrrec del 
personal de la Biblioteca. Per a infants de 
4 a 9 anys. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER DE JOC EN FAMÍLIA: 
“LA CASTANYADA” 
De 17.30 a 19 h, a Els Solets-Minnilandia 
(c. del Sol, 13)
Vine a jugar en família i entre famílies 
tot apropant-nos a la tardor i a la seva 
tradicional festa de la Castanyada. Taller 
recomanat per a infants a partir d’1 any.
Cal inscripció prèvia. Preu: 6,50 €/família.
Organitza: Associació per la criança 
compartida Els Solets-Minnilandia
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Altres activitats
TALLERS AL CASAL DE JOVES
- Dilluns, de 18.30 a 20 h, taller de 
llengua de signes
- Dimarts, de 18 a 20 h, taller de cuina (a 
partir del 15 d’octubre)
Els tallers estan adreçats a joves fins a 29 
anys. Inscripcions i informació a joventut@
ripollet.cat o al 935 046 024.

NOU CURS DEL KFTÍ
De l’1 d’octubre al 21 de juny
Horari: de 18 a 20 h.
Servei situat al Casal de Joves que té com 
a objectiu potenciar el desenvolupament 
integral dels joves, tant des de la 
perspectiva individual com col·lectiva. 
Durant tres dies a la setmana, els joves 
aprenen a organitzar-se l’estudi i fan 
activitats de grup, a més de sortides i 
excursions, sempre amb l’acompanyament 
i suport de professionals titulats. Preu: 25 
€/mes. Més informació al Casal de Joves, 
935 046 024 i joventut@ripollet.cat.

11è TALLER GRUPAL DE
 TRACTAMENT DEL TABAQUISME
Del 10 d’octubre al 12 de desembre
Horari: dimecres, de 18 a 20 h.
Adreçat a pares i mares fumadores i 
impartit per la metgessa de família 
Inmaculada Guillén i la infermera Lourdes 
Solà. S’oferirà un abordatge terapèutic 
combinat amb assessorament 
psicològic i tractament 
farmacològic per superar 
l’addicció i suavitzar l’abstinència 
a la nicotina. El taller consta de 
set sessions que tindran lloc al 
CAP Pinetons, on es poden fer les 
inscripcions.

TALLER PER A CUIDADORS
17, 24 i 31 d’octubre  i 7 de novembre 
Horari: de 10 a 12 h.
Taller per a cuidadors de gent gran i 
persones dependents sobre transferències, 
mobilitzacions i mecànica postural. 
L’objectiu d’aquest taller organitzat pels 
Equips d’Atenció Primària de Ripollet és 
millorar la cura de les persones dependents, 
donar eines per facilitar la mobilització 
d’aquests pacients i prevenir lesions en els 
cuidadors. Les preinscripcions es poden 
realitzar als CAPs Pinetons i Farigola.

TALLER DE CREU ROJA 
PER A LA GENT GRAN
- Dilluns: Manualitats i Lectoescriptura
- Dimarts: Informàtica i Benestar: Gym
- Dimecres: Lectoescriptura
- Dijous: Memòria, Relaxació i tècniques 
antiestrès i Musicoteràpia. 
Per a més informació, contactar amb Ana 
García, al 93 691 61 61. 

TALLERS DE RACONS
PER GAUDIR PALAU AUSIT
Tallers setmanals o bisetmanals d’octubre 
a  juny d’orientació en el medi natural i 
muntanya, ball, informàtica, patchwork, 
manualitats, francès, anglès, guitarra 
espanyola, higiene postural i tècniques 
de relaxació i fotografia. Inscripcions a 
l’Institut Palau Ausit i al Centre Cultural. 
Més informació a inscripcions.rpg@gmail.
com.

CASAL D’HIVERN DEL CE L’ESTEL
Xerrada informativa: dissabte 6 d’octubre, 
a les 10.30 h, al Centre Cultural.

PASSAPORT PETIT RIPOLLET
Adreçat a infants entre 3 i 12 anys. Cada 
cop que participin en una activitat cultural 
als equipaments municipals, se’ls segellarà 
el passaport i tots aquells que hagin 
completat les deu caselles rebran un obsequi 
a final de curs. 

dimecres 31
CINEMA DEL RECORD
De 16 a 19 h, a la seu de Creu Roja (av. 
Creu Roja, 25)
Celebració de la Castanyada i sessió de 
cinema per a persones majors de 65 anys. 
Cal inscripció prèvia trucant al 93 691 
61 61 o a ana.garcia@creuroja.org (Ana 
García).
Organitza: Creu Roja Cerdanyola-
Ripollet-Montcada

CLUB DE LECTURA CHICK LIT:
“MELOCOTÓN LOCO”, 
DE MEGAN MAXWELL
A les 19 h, a la Biblioteca
L’Ana i la Nekane tenen un estudi de 
fotografia al nucli antic de Madrid. Un 
dia hi ha un incendi al seu edifici i, quan 
l’objectiu de la càmera de l’Ana s’està 
centrant en el Rodrigo, apareix un dels 
bombers i res no tornarà a ser igual. A 
càrrec de Tamara Marín. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ESPECTACLE ANY MARIA AURÈLIA
CAPMANY: “QUI TÉ POR 
DE CAPMANY I WOOLF?”
A les 19 h, a la Biblioteca
Sota el títol “Qui té por de Capmany 
i Wolf?” hem aplegat la lectura de dos 
textos: una conferència que Virginia Woolf 
va pronunciar el 1931 i una carta que 
Maria Aurèlia Capmany va publicar el 
1971. Aquests textos, intel·ligents, irònics i 
divertits, han estat una declaració profètica, 
no només en la recerca de les dones pel 
domini de l’escriptura, sinó en tot el món 
professional i personal, on les dones encara 
participen en aquesta carrera mortal de la 
lluita per la igualtat social i econòmica. 
Espectacle gratuït a càrrec de Q-ars Teatre. 
#AnydelLlibre
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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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

De l’1 al 30 d’octubre, a la Sala 
d’Art
“Blues Viu”
Inauguració: 8 d’octubre, a les 19.30 h
L’exposició recull un conjunt d’imat-
ges sobre el món del blues dels 
membres d’AFOCER Joan Lluís 
Expósito, Paco Archs, Vicenç Samper 
i Joan Manuel Vera. Tots ells són uns 
apassionats d’aquest estil musical i 
ens volen mostrar que aquest gènere 
és ben viu al Festival Internacional de 
Blues de Cerdanyola, que se celebra 
aquests dies i al qual us convidem a 
participar.

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.

“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
De l’1 al 30 d’octubre
“Xa Marató Festa Major Ripollet 
2018”
Recull de fotografies de la 10a edició 
de la Marató Festa Major Ripollet 
2018, organitzada per Acció Foto-
gràfica Ripollet. Les imatges mostren 
alguns dels actes populars de la 
Festa Major d’enguany i de la “Vila de 
Ripollet”, com a tema especial.

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals que 
organitzin actes el mes de 
setembre, poden enviar 
la informació abans del
22 de novembre al correu 
electrònic 
info@ripollet.cat.
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InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet 
Youtube: RipolletTV
L’Ajuntament a la xarxa
ripollet.cat
Facebook: Ajuntament de Ripollet
Twitter: @AjRipollet 
Instagram: AjuntamentRipollet
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Luis Resina i
Arsenio García
Afectats pel brot de legionel·losi

qUI éS...

Ara fa 4 anys que es va produir un 
brot de legionel·losi a Ripollet, que va 
provocar greus conseqüències als seus 
afectats. 3 dels 5 van morir i els altres 
dos han passat una llarga convales-
cència i han quedat amb seqüeles. Ara 
en la via penal, els seus supervivents 
reclamen major rapidesa a la justícia i 
que el seu cas serveixi de lliçó perquè 
ningú més torni a passar el seu calvari.

Què recorden de com van emmalaltir 
ara fa 4 anys?
L.R. Som jubilats i tenim el costum de 
seure al parc dels Mestres, que es coneix 
com “La Moncloa” de Ripollet. Un ex-
plica una cosa un altre una diferent... I 
estant allà, va passar un camió de la ne-
teja, que anava netejant els carrers amb 
aigua calenta  i vaig sentir unes gotes 
que em van esquitxar, com també a 
l’Arsenio. Això va ser al matí i a la tarda, 
jo ja em trobava amb una febre i molt 
mal de cap. La meva filla que és infer-
mera no ho va veure clar i em va portar 
de seguida a urgències al CAP del pont. 
Allà el metge em va dir que mai havia 
vist unes febres tan altes i em va derivar 
al Taulí. Allà em van fer una analítica i 
ja van dir, compte amb això...

Com se sentia vostè?
L.R. Van començar al córrer metges i 
infermeres. Em van apartar de seguida 
de la resta de la gent. I jo veia que par-
laven com d’incògnit i que no deixaven 
que ningú em toqués. Em preguntava 
que podia tenir jo... I ja van dir a la 

meva família, mirin, té legionel·la. I 
d’allà ràpidament a l’Hospital General 
de Catalunya, en ambulància precin-
tada, el personal amb la mascareta i em 
van ficar en una habitació i em van 
donar alguna cosa que em vaig quedar 
fregit. No em vaig assabentar del que 
tenia fins al cap d’una setmana.

Quant de temps fins que li van donar 
l’alta?
L.R. 19 dies. Em van tenir amb tres pots 
d’antibiòtics diaris, fins que fa desapa-
rèixer el “bitxo”. Vaig estar tancat en 
una habitació jo sol, molt ben atès, però 
on no podia entrar ningú, excepte la 
infermera, alimentant-me per tubs. Jo 
no m’adonava de res, fins que va passar 
una setmana, que ja vaig començar a 
preguntar i si tenia una cosa dolenta. 
Em vaig quedar que no tenia forces per 
a res i va ser aleshores que ja em van dir 
que tenia.

I les seqüel·les?
L.R. Quan em van donar-me l’alta, la 
doctora em van dir que m’havien tret 
el virus, però que les seqüeles ja les 
veuria... I així va ser, una muleta durant 
4 anys. I em van mirar l’esquena i m’ha 
quedat molt malament.

Arsenio, i vostè?
A.G. Jo fatal. Vaig estar dos dies a casa, 
queixant-me, sense poder descansar, no 
podia dormir. La dona, que tens, que 
si anem a urgències. Total, que al final 
vaig anar al consultori, que tocava el 
Sintrón i es van espantar, el màxim és 
de 2 a 3 i tenia 8. I em diuen, vinga, qui 
és el seu metge. Em miren i de segui-
da una ambulància i em van enviar a 
l’Hospital del Mar i allà vaig estar...
Ja no recordo molt. He perdut la 
memòria de moltes coses. Això m’ha 
destrossat totalment la vida. Jo estava 
estupendament i des d’aleshores que 
no sóc el mateix. No puc caminar, em 
caso, les cames no em responen, fatal, 
molt malament, molt malament.

Esteu satisfets amb la feina dels vos-
tres advocats?
L.R. Estem molt contents amb la feina 
del Col·lectiu Ronda de Cerdanyola. 
Estan fent tot el que poden.

Però ja han passat 4 anys i s’està
veient que aquest cas va molt lent...
L.R. Estem esperant i veiem que els 
nostres advocats estan lluitant però va 
massa lent.

nnnnnn
Els afectats van 
estar setmanes 
hospitalitzats 
incomunicats
i han quedat amb 
seqüeles en la 
mobilitat
Jo el que veig és que aquell camió que 
la neteja havia de tenir com una ITV
que s’ha de repassar cada cert temps, 
segons coses que ens van dir.
Nosaltres no tenim cap culpa de res. 
Estàvem allà asseguts explicant les 
nostres coses i va venir, ens va esquitxar 
i la vam enganxar. Tenim unes lleis, 
doncs que es compleixin. Que ja saben 
la malaltia que hem tingut. A mi m’ha 
destrossat.

I econòmicament?
L.R. Doncs despeses d’anar als hospitals, 
molèsties. Però jo no demano diners. 
Vull recuperar la meva vida, estar com 
estava abans. Sort que tenim que a 
Ripollet tenim molts bancs per poder 
descansar cada 200 metres.
Només demanem que qui tingui la 
culpa que la pagui. 

Toni Miralles


