
1 /  Núm. 245 — Març 2019Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Ripollet. Núm. 245 — Març 2019

l’Agenda
Tota l’activitat cultural

de la ciutat

A la pàgina 25

Sumari
Dades de la rendició de comptes
del govern municipal / 
Pàg. 3

Especial Preinscripció Escolar /
Pàg. 13

PARLEM AMB Perolo Racing Team /
Pàg. 21

Es presenta el Pla Director de la 
remodelació del Poliesportiu /
Pàg. 24

El #CarnavalBestial 2019
estrena nou Cabraboc /
Pàg. 11



2 /   Núm. 245 — Març 2019Publicitat institucional



3 /  Núm. 245 — Març 2019

AMB 
ToTA LA 
LLETRA

Durant el mes de març, l’Ajuntament 
portarà a terme la campanya ‘Ripollet, 
a les teves mans’. L’objectiu d’aquesta 
campanya és rendir comptes a tota la 
població de Ripollet sobre les actuaci-
ons dutes a terme per l’Ajuntament du-
rant l’actual mandat, així com justificar 
el perquè de cadascuna.
El lema escollit és una expressió que vol 
reflectir les intencions, els ideals i els 
valors que ens han mogut a dur a terme 
la campanya, com és la voluntat de ser 
transparents, honestos i justificar les 
actuacions municipals davant la ciuta-
dania. Ripollet a les teves mans volem 
que s’identifiqui amb els conceptes de 
transparència, proximitat, cooperació i 
despersonalització política.
La difusió d’aquesta campanya es farà 
a través del web participa.ripollet.cat, 
amb un nou apartat que estarà dispo-
nible ben aviat. En aquest web ja es 
podia trobar totes les polítiques del 
Pla d’Acció Municipal (2016-2019). Les 
xarxes socials de l’Ajuntament (Face-
book, Twitter i Instagram) seran una 
eina indispensable per a rendir comp-
tes a la ciutadania del que s’ha fet i el 
que no durant aquests quatre anys, 
amb la difusió de vídeos explicatius i 
infografies del que s’han considerat 
les claus de mandat. També s’han pre-
vist realitzar, durant el mes de març, 
tres assemblees obertes a la ciutada-
nia, que tindran lloc a diferents barris 
de Ripollet.

Legitimitat i transparència
Amb aquesta campanya es persegueix 
augmentar la legitimitat i credibilitat de 
la Institució, exposar detalladament l’es-
tat d’execució del Pla d’Acció Municipal 
i, alhora, generar espais on la ciutadania 
de Ripollet pugui participar en la valo-
ració de la feina duta a terme per part de 
l’Ajuntament en aquesta legislatura.
La concepció de la rendició de comp-
tes va més enllà de la idea tradicional 
del control extern i posterior exposició 
detallada de despeses i ingressos, confi-
gurant-se mitjançant l’anàlisi de meca-
nismes de transparència, participació i 
avaluació en el marc de les decisions i 
actuacions públiques.

Revisió del Pla d’acció
El Pla d’Acció Municipal de Ripollet 
(2016-2019) té 37 accions i projectes 
amb les seves subaccions corresponents, 
agrupades en 3 àmbits:
 —Justícia Social
—Desenvolupament
—Democràcia
Les darreres setmanes, s’ha realitzat una 
anàlisi sobre l’estat d’execució del Pla 
d’Acció de Municipal per part del govern 
municipal i els caps d’àrea de l’Ajunta-
ment de Ripollet. S’ha fet una revisió ex-
haustiva de cada una de les accions que 
consten al pla municipal i també d’altres 
que, tot i que s’han realitzat, no hi cons-
taven, com és el cas del Pla d’acció dels 
PAE (Polígons d’Activitat Econòmica).
D’aquesta anàlisi es desprèn, quant a les 
accions prioritàries a destacar de totes 
les àrees, la importància que s’ha donat 
a temes de Justícia social, com ara l’ha-
bitatge, els equipaments de secundària, 
la residència de la gent gran o el riu. En 
bona part d’aquestes accions s’han acon-
seguit acords importants, fixant les bases 
per a un futur pròxim, com és el cas de 
la residència o la recuperació de la llera 
del riu. On trobem un alt grau d’exe-

cució és a accions com el nou model de 
Festa Major, la policia de proximitat o 
la millora d’equipaments esportius. Pel 
que fa a Desenvolupament, destaquen 
accions amb un alt percentatge d’execu-
ció, com ara l’atenció a la dependència, 
la millora i foment del transport públic, 
les municipalitzacions o la dinamització 
comercial. El govern municipal també 
ha dedicat esforços durant el mandat, en 
considerar-los punts prioritaris, a la ne-
teja d’espais públics, els plans d’ocupació 
o els controls d’olors. Les noves oficines 
de Drets Socials o la implantació de l’ad-
ministració electrònica són altres fites 
aconseguides, en aquest cas, en l’àmbit 
de Democràcia.

Polítiques + Ciutat!
La major part de les accions que acabem 
d’esmentar conformen les polítiques 
+Ciutat! Es tracta de la vintena d’acci-
ons seleccionades pel mateix equip de 
govern en funció de la seva rellevància.

El govern fa rendició de 
comptes amb la campanya 
‘Ripollet a les teves mans’
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Municipalitzacions
 —Treball multidisciplinar amb les di-

ferents àrees de l’Ajuntament: serveis 
jurídics, educació, serveis municipals, 
serveis econòmics.

—Treball transversal amb la ciutadania. 
Comissions de treball integrades per 
entitats socials, associacions de veïns i 
persones a títol particular.

—Assemblees ciutadanes, xerrades i fò-
rums per explicar experiències d’altres 
ciutats amb la municipalització dels 
serveis públics.

—Creació de l’empresa municipal Gene-
ra, encarregada de gestionar els serveis 
que es municipalitzen.
• Escoles-bressol La Rodeta del Molí i 

La Verema.
• Neteja d’edificis municipals.

Fomentar el transport
públic + Mobilitat
—La nova tarifa metropolitana permet 

pagar 1 única zona entre els municipis 
de l’AMB.

—Per Ripollet passen 9 línies de bus.
—Comptem amb un total de 42 parades 

de bus, totes adaptades.
—Hem aprovat el PMU (Pla Mobilitat 

Urbana), fruït d’un procés participatiu 
amb més de 20 assembles veïnals (23).

—Ripollet compta amb prop de 12 km 
de carril bici.

—Consolidat el servei RBici de lloguer 
gratuït de bicicletes. L’any 2018 va fer 
1.497 préstecs.

—2 punts de càrrega de vehicles elèctrics.
—32 semàfors al municipi, tots adaptats, 

fruit, en la seva majoria, dels pressu-
postos participatius.

 

Festa Major +Cultura
—L’any 2018 va aplegar 46 entitats locals 

i un total de 88 activitats (25 infantils, 
22 musicals -14 d’elles concerts i 8 de 
ball-, 20 populars amb 5 cercaviles, 10 
esportives, 8 d’identitat i memòria his-
tòrica i 7 de cultura popular. 

—26 espais distribuïts per tots els barris 
de la ciutat.

—Dades de participació: 
• 2016 Any Lorca: 50 entitats i 50 ac-

tivitats.
• 2017 Any Clavé: 30 activitats i 25 en-

titats.
• 2018 Any del Llibre: 68 entitats i 140 

activitats.
• 2019 Any de les Arts Escèniques.

—El 2018 va néixer la Xamuskina, en el 
marc de l’Any del Llibre, essent ja 3 les 
figures del nostre patrimoni cultural i 
festiu, juntament amb el Cabraboc i el 
Poll Foll (aposta pel bestiari local i cul-
tura cultural).

—Impuls de la celebració de la diada de 
Sant Jordi. L’any 2018 es van organit-
zar una cinquantena d‘activitats durant 
tot el mes d’abril amb motiu de Sant 
Jordi. El cap de setmana de la diada, la 
plaça de Pere Quart va acollir un gran 
nombre d’activitats, entre elles la fira 
d’entitats, amb la participació d’unes 
60 associacions.

Àrees
Desenvolupament

Justícia Social

Democràcia

Acció
Fomentar transport públic + Mobilitat
Municipalitzacions
Plans d’Ocupació Locals
Controls d’olors
Aigua
Dependència
Dinamització Comercial

Habitatge
Neteja espais públics
Equipaments de secundària
Residència de la gent gran
Recuperar el riu
Processos participatius
Festa Major+Cultura
Millora dels equipaments esportius
Catalogar Patrimoni 
Policia de proximitat

Oficines de Drets Socials
Administració electrònica i carpeta ciutadana
Casal del Pont Vell

Grau d’execució
85%
75%
75%
75%
53%
95%
78%

55%
65%
40%
35%
30%
55%
85%
65%
20%
70%

95%
80%
45%

Claus del mandat
Les claus del mandat són aquelles 6 
accions, escollides entre les polítiques 
+ciutat!, que el govern ha considerat 
més rellevants. D’aquestes és de les 
que s’han elaborat els vídeos i les 
infografies.
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Habitatge
—Creació de l’Oficina municipal d’Ha-

bitatge, integrada en l’àmbit de Justícia 
Social. Servei d’informació i assessora-
ment general en matèria d’habitatge, 
així com la tramitació d’ajuts i assesso-
rament tècnic per a la millora de l’ha-
bitabilitat dels habitatges.

—Des de 2015, que es van tramitar 80 
sol·licituds d’ajust de lloguer, s’ha qua-
druplicat en nombre de demandes ges-
tionades. Durant el passat l’any 2018, 
l’Oficina ha tramitat un total de 387 
ajuts de lloguer, la qual cosa represen-
ta 74 peticions més que l’any anterior. 
D’aquestes peticions, 291 han estat 
acceptades i s’han traduït en 596.358 
euros que rebran les famílies ripolle-
tenques que han tramitat les seves peti-
cions l’any passat.

—El 2016, es va aconseguir que 74 habi-
tatges buits de protecció oficial del bar-
ri Pinetons es posessin en lloguer amb 
opció a compra per part de l’Impsol.

—Aprovada l’adquisició de 6 habitatges 
per posar en marxa el Parc d’habitatge 
social de l’Ajuntament.

—Treball transversal amb els serveis so-
cials, policia local i urbanisme, per co-
nèixer la realitat dels habitatges buits 
de Ripollet.

Residència
—Realització del procés participatiu 

“Pensa en gran”, per treballar en una 
proposta conjunta del que ha de ser el 
futur equipament per a la gent gran de 
Ripollet. Aquest procés reuneix entitats 
del tercer sector, veïns i veïnes a títol 
particular i personal tècnic dels serveis 
socials municipals.

—Comissions de treball amb represen-
tants de 17 entitats relacionades amb la 
gent gran.

—Es van fer 200 enquestes per copsar les 
necessitats el col·lectiu de gent gran.

—Es van fer 4 taules rodones de debat 
sobre els diferents àmbits del projec-
te: urbanístic, assistencial, experiències 
personals i d’empreses del sector, neces-
sitats a cobrir i serveis a prestar, entre 
altres.

—Lliurament del dossier i les conclusions 
finals del procés al Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generali-
tat, Chakir El Homrani.

—Compromís de signatura d’un conve-
ni de voluntats, entre l’Ajuntament i la 
Generalitat.

—Lliurament a la Conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies de l’avantpro-
jecte, realitzat pels serveis tècnics mu-
nicipals. La petició és que l’equipament 
compti amb entre 80 i 120 places de re-
sidència, 32 places de centre de dia per 
a gent gran i 15 places d’atenció psico-
geriàtrica.

—8 trobades del Grup Participatiu, amb 
una participació mitjana de 39 parti-
cipants; 10 trobades del Grup Motor; 
201 enquestes d’opinió recollides entre 
els veïns i veïnes de Ripollet i 4 punts 
informatius a peu de carrer avalen el 
procés participatiu.

Escola pública
—Reformulem el mapa educatiu, enfor-

tint el projecte dels 0 als 16 anys al nos-
tre municipi. 

—Ripollet té una oferta actual de:
• 0-3 anys de 119 places. 
• 3-12 anys: 4292 alumnes. 
• 12-16 anys: 1.754. 
• Postobligatòria: 955 alumnes. L’ob-

jectiu és ampliar l’oferta tant de bat-
xillerat com de formació professio-
nal. 

—Les escoles El Martinet i Els Pinetons 
seran institut escola el curs vinent, 
contribuint a esponjar la secundària, 
amb 151 alumnes menys als instituts 
públics el curs 2019-20.

—Els terrenys cedits pel 4t institut acolli-
ran, entre d’altres, l’Escola de música. 
Aquest és un dels serveis públics creats 
aquest mandat, juntament amb les Es-
coles bressol.

—Aquesta legislatura s’ha impulsat el Pla 
Educatiu Local 2017-18, aprovat pel 
Consell Escolar Municipal i el Ple, amb 
13 accions concretes en matèria edu-
cativa.

Grau d’execució
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Les places
a Ripollet

5.540 persones
Segons l’IDESCAT. 2017. Cens municipal

2,37
places concertades

de residència assistida

Amb dades eleborades segons la programació territorial de Serveis Socials
Especialitzats 2008-2012 de la Generalitat de Catalunya

131,29
places concertades

de residència assistida

La Generalitat preveu

Població major de 65 anys,
a l’any 2017

0,62
places concertades

de centre de dia

per cada 100 habitants majors de 65 anys

34,34
places concertades

de centre de dia

A Ripollet li corresponen

Més de 165
places concertades
per a la gent gran
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LA CASA 
GRAN

El Ple Municipal del 31 de gener de 2019, va aprovar definiti-
vament el Codi Ètic i de bon govern de l’Ajuntament i els seus 
patronats. En canvi, el govern de Decidim va veure frustrada, 
per manca de suport, la modificació del prorrogat Pressupost 
Municipal, amb què s’havia de fer front a l’increment salarial 
del 2,25% del personal, el cobrament de la pensió completa dels 
policies locals que es retirin als 60 anys, l’increment de recur-
sos del Servei d’Atenció Domiciliària, el nou servei de l’Escola 
de Municipal de Música i l’ampliació del contracte de neteja 
viària, entre altres. Quant a mocions, es va aprovar la prime-
ra moció del grup municipal de Ciutadans, que demanava el 
condicionament i obertura del jardí de la torre de l’Argentera, 
on està el Servei d’Ocupació. També es va donar llum verd a la 
moció de la PAH, que insta a l’ampliació del parc social fins al 
15% l’any 2029 a tota Espanya i, en concret, a Ripollet fins al 
30%. Van estar tots a favor, menys el PP, que s’hi va abstenir.

Alta participació ciutadana
La Sala de Plens es va omplir de gom a gom de membres de la 
PAH i també de les AMPA de les escoles Enric Tatché, Fran-
cesc Escursell, Josep Maria Ginesta, Anselm Clavé, Gassó i Vi-
dal i Tiana de Riba. Les AMPA van voler fer sentir la seva 
preocupació per si l’esforç econòmic que haurà de fer l’Ajunta-
ment arran l’adjudicació dels instituts escola a Els Pinetons i El 
Martinet perjudicarà la resta de centres. El regidor d’Educació, 
Oriol Mor, va voler tranquil·litzar a les famílies, assegurant que 
estaven treballant estretament amb el conseller d’Educació per 
resoldre i els va agrair la seva participació i el seu activisme pels 
drets i l’educació dels infants. L’alcalde, José M. Osuna, va as-
segurar que no hi hauria cap impacte negatiu als pressupostos 
de manteniment i inversió que es dediquen als altres centres i 
va estar d’acord amb els presents que la creació dels instituts 
escola “no és suficient” però que sí que ajudarà.

nnnnnnn
El Ple aprova la creació d’un nou espai públic
i es compromet a crear més habitatge social

nnnnnnn
Nou programa per atraure joves a la indústria
El Patronat Municipal d’Ocupació inicia el Projecte 
Singulars, dirigit a persones joves d’entre 16 i 29 
anys, per fomentar les vocacions de la indústria 4.0 
entre la població jove del territori, contemplant di-
ferents nivells d’especialització i formació. A més, el 
PMO està desenvolupant diversos plans d’ocupació 
per a diferents perfils vocacionals. Aquelles persones 
interessades podran trobar més informació al web 
del PMO o visitant les seves oficines.

nnnnnnn
Ripollet, el municipi vallesà amb més queixes 
al Síndic de Greuges l’any 2018
L’any passat, el Síndic de Greuges va rebre un total 
de 251 queixes de ciutadans de Ripollet, per da-
vant de les 229 de Terrassa i les 171 de Sabadell. 
Del total, gairebé la meitat d’aquestes reclamacions 
van correspondre, principalment, a assumptes de 
polítiques socials, l’administració pública i tributs, 
polítiques territorials, consum, seguretat ciutadana i, 
finalment, sobre justícia i cultura i llengua.

L’alcalde, José M. Osuna, i els regidors Oriol Mor, Pilar Castillejo, 
David Fontanals i Reyes Muñoz, al plenari del passat 31 de gener
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nnnnnnn
El soterrament de la C-58 i la 
residència, a l’agenda municipal
L’alcalde de Ripollet, José M. Osuna, acompanyat per dos representants 
del Fòrum Soterrem l’Autopista, es van reunir el passat 4 de febrer amb el 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Govern de la Generalitat, Isidre 
Gavín i amb el director general d’Infraestructures i Mobilitat, Xavier Flo-
res. Osuna va traslladar a la Generalitat, tal com es va acordar a la Comissió 
pel soterrament de l’autopista C-58, el passat mes de setembre, la petició 
que faci un estudi tècnic del soterrament. La resposta de la Generalitat va 
estat el compromís de fer un estudi tècnic i econòmic que, per primera 
vegada, contempla el soterrament.
D’altra banda, l’alcalde, acompanyat aquesta vegada per la tinent d’alcalde 
de Serveis Socials i Gent Gran, Reyes Muñoz i responsables tècniques mu-
nicipals, també és es va reunir el passat 7 de febrer amb Francesc Iglesias, 
secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i amb Joan 
Ramon Ruiz, director general de Protecció Social, per tal de parlar del pro-
jecte de la residència per a gent gran. L’Ajuntament ha aportat l’avantpro-
jecte, realitzat pels serveis tècnics municipals i ha expressat les seves deman-
des quant a les característiques del futur equipament. Es preveuen entre 80 
i 120 places de residència, 32 de centre de dia per a gent gran, 15 d’atenció 
psicogeriàtrica i la possibilitat de disposar de pisos tutelars. Des d’Afers 
Socials, han felicitat l’Ajuntament per la feina feta i la qualitat del projecte 
presentat i han admès que és un projecte necessari i coherent. Igualment, 
s’han compromès a estudiar les demandes del consistori i a correspondre 
aviat amb el conveni de voluntats definitiu, la signatura del qual es preveu 
realitzar durant el mes de març. Això suposaria tenir via lliure per a poder 
elaborar el projecte executiu de la residència i la seva posterior licitació.

nnnnnnn
Terminis de pagament del Calendari Fiscal 2019
Ja s’ha publicat el calendari fiscal 2019, que marcarà els ter-
minis de pagament dels diferents taxes i impostos municipals. 
El primer serà l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
(ITMV), que té un termini de pagament de l’1 de març al 2 
de maig, i que als domiciliats es cobrarà l’últim dia. Al maig 
començarà el termini de pagament de l’IBI sobre béns urbans 
i al setembre es cobrarà el de béns rurals i també l’Impost 
d’Activitats Econòmiques (IAE), guals, escombraries i altres.

Lídia Virgil
Presidenta de Fòrum Soterrem l’Autopista
—
Presidenta del Fòrum des de fa més de 
dues dècades, la Lídia Virgil és veïna del 
barri del Pont Vell i pateix el dia a dia 
els efectes de viure al costat de l’artèria 
que connecta el Vallès amb Barcelona. 
—
Com va anar la reunió amb la
Generalitat?
Va anar molt bé, ens van transmetre molt 
bones sensacions i la primera mostra de la 
seva voluntat d’acció és l’estudi sobre l’àrea 
i les possibilitats de resoldre el problema. 
És la primera vegada que aquest tema es 
pren seriosament des de la Generalitat.

Què ho fa?
Hi ha hagut més conscienciació sociocul-
tural, l’economia sembla que està millor 
i el govern municipal ens ha donat tot el 
suport, cosa que dóna molta força de cara a 
la Generalitat. 

Quins efectes pateixen els veïns
del Pont Vell?
Tenim repercussions molt negatives, encara 
que tinguis les finestres tancades sembla 
que els cotxes siguin dins de casa. Hi ha 
molts problemes de salut: sordera, mals de 
caps, problemes respiratoris...

Ja s’havia provat la viabilitat del
projecte en el seu moment. Quina
era la solució proposada?
L’estudi que tenim és el de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua, que desviava el trànsit per 
la llera del riu i garantia que no hi havia 
problemes d’aqüífers. L’aigua afegeix molta 
complexitat tècnica, però ja s’han fet obres
molt més complexes a Barcelona.

Creu que les eleccions municipals
poden dificultar la marxa del projecte?
Demanarem a tots els grups municipals 
que incloguin el soterrament als seus pro-
grames electorals i seguirem treballant per-
què sigui una realitat, governi qui governi. 
Per nosaltres no és una qüestió de mèrits.

L’AFEGIT

La delagació local del Fòrum Soterrem l’Autopista i l’alcalde, José M. Osuna,
amb el secretari i el director general d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat
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opinió
La residència per a la gent gran, 
més a prop
La darrera reunió mantinguda per l’Alcalde i 
la Regidora de Serveis Socials amb alts càrrecs 
del Departament de Treball i Afers Socials fa 
ser optimista pel que fa a la consecució de la 
tan reclamada residència per la gent gran de 
Ripollet. L’Ajuntament ha fet els deures i ha 
presentat un avantprojecte que satisfà les de-
mandes i necessitats de la ciutadania ripolleten-
ca. Aquest avantprojecte recull les conclusions 
del procés participatiu que va permetre definir 
el model de residència. Per la seva banda, la 
Generalitat ha mostrat una bona predisposició 
vers el projecte i s’espera que aquest mes de 
març es pugui signar el conveni de voluntats 
que permeti elaborar el projecte definitiu que 
obri el pas a la licitació per la construcció de la 
residència.
Des de Decidim volem destacar que no s’hau-
ria arribat fins aquí si el govern municipal i la 
societat civil ripolletenca no haguessin empès 
conjuntament per fer realitat aquest projecte.
Ripollet tenia un bon grapat de projectes atu-
rats al començament del mandat municipal de 
Decidim. El treball conjunt del govern local, 
les entitats i la societat civil ha permès donar 
resposta a dues demandes històriques: una 
solució per la massificació d’aules a l’ensenya-
ment secundari i la residència per la gent gran. 
El govern de Decidim ha mostrat que és ca-
paç de fer arribar a Ripollet els recursos de les 
administracions superiors per a fer realitat els 
equipaments i les infraestructures que la ciutat 
necessita. La feina no està completada, però 
s’ha mostrat el camí de com aconseguir-ho. 
Cal seguir donant confiança a aquest govern 
per fer realitat la millora de les comunicacions 
amb el tren i el tramvia, el soterrament de l’au-
topista, els nous equipaments sanitaris...

El govern triple
A portes de finalitzar la legislatura, hem de fer 
una valoració de la tasca del govern de Ripollet. 
Un govern que va entrar per canviar-ho tot, per 
què si no eren ells, qui ho podria fer? Un govern 
format per La CUP i Podem. Una falsa coalició 
perquè al final s’ha vist que era La CUP al Ple.
Després d’aquests anys, des del PSC valorem al 
govern com el govern triple: és el govern dels 
incompliments, incompetència i independència.
Un govern incomplidor, no ha complert el seu 
programa electoral, que és el contracte que fas 
amb els veïns i veïnes, ens referim a:
- Tancar l’Ecoparc. Finalment resulta que ja no 
hi ha problemes amb l’Ecoparc, i ja no es vol tan-
car, ara ja no importa res del que van dir a cam-
panya electoral.
- Fer el soterrament de l’autopista. En 4 anys 
pràcticament no s’ha fet res, han convocat a la 
Comissió per petició de l’oposició i tot continua 
igual.
- La construcció del 4t Institut. A la primera re-
unió el regidor d’Educació ja va dir que no es 
faria el 4t Institut perquè el departament així li 
havia dit, ràpidament van deixar córrer aquesta 
reivindicació.
- La transparència. Ripollet ha estat uns dels mu-
nicipis menys transparents de la comarca, encara 
avui costa veure l’agenda institucional de l’alcalde 
a la web municipal.
- La participació. Fa més d’un any que no es con-
voca en Consell Escolar Municipal, ni el Consell 
de Benestar Social. I a on han quedat les assem-
blees de barri?
- La residencia. Encara avui continuen sense 
tenir-la, ni tan sols els plànols de com haurà de 
ser, tan sols un procés participatiu per guanyar 
temps.
Hi ha moltes més coses que no s’han complert 
del seu programa electoral però cal remarcar que 
a més aquest govern és incompetent per gestio-
nar la ciutat. No han estat ni tan sols capaços de 
mantenir neta la ciutat, ni del manteniment dels 
edificis públics. Ripollet continua al capdavant en 
les taxes d’atur de la comarca i ja han demostrat 
que amb 4 anys la ciutat ha tingut prou.
I finalment, un govern que s’ha preocupat per 
estar al costat de la independència, deixant es-
pais públics per penjar símbols independentistes, 
participant en representació de Ripollet a actes 
independentistes.
Ripollet es mereix un equip de govern seriós, 
progressista i que representi a tots i totes sense 
distinció, que es dediqui al poble, a fer una ciutat 
millor per viure i conviure i això només ho pot 
fer el PSC de Ripollet.

Can Tiana - Pont Vell también
es Ripollet
El Barrio de Can Tiana-Pont Vell ha sido sin 
lugar a dudas la “Cenicienta” olvidada de los 
barrios de Ripollet. Después de décadas dán-
dole vueltas al impacto de la autopista a los ve-
cinos del lugar ya debería ser hora de aportar 
soluciones por parte de todas las administraci-
ones implicadas. Si el escenario del “soterra-
ment” no puede ser posible por los altos costes 
y dificultades técnicas, decidámonos de una 
vez por todas por la instalación de pantallas 
acústicas como se ha hecho ya en otras zonas 
de Cataluña. Ciudadanos, partido con voca-
ción de gobierno, apuesta decididamente por 
la revitalización del Barrio mediante la adop-
ción de medidas drásticas y urgentes en aras al 
interés general: Por un lado, la adquisición por 
parte de la Corporación del antiguo “Celler 
Cooperatiu” para ser puesto a disposición de 
la Mancomunidad de Cerdanyola-Ripollet-
Montcada y poder traer a nuestras poblaciones 
una ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS, es 
decir, apostar por el ámbito público en la en-
señanza de idiomas (hasta la fecha toda la oferta 
es privada). Por otro lado, se hace necesaria la 
adquisición de solares para recuperar parques y 
espacios públicos en la zona, frenando de una 
vez por todas la especulación emergente en un 
espacio ya de por si degradado. Es evidente 
que las políticas de nuestro Gobierno han sido 
muy escasas para erradicar la suciedad de las 
calles con un sistema obsoleto de recogida de 
basuras y una nula presencia a pié de nuestra 
policía local. 
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Ayudas económicas, sí. Okupas
y vandalismo en Ripollet, no
Nuestros mayores merecen equipamientos. 
Los jóvenes precisan vivienda asequible. To-
dos los vecinos de Ripollet queremos apoyo 
económico con medidas específicas para los 
habitantes y no para los okupas. Desde el PP 
llevamos a principio de legislatura la inclusión 
del equipamiento para los mayores al Parla-
ment. También hemos propuesto medidas 
para aumentar la vivienda asequible en Ripo-
llet. Mantener nuestra oficina para escuchar 
y atender al ciudadano ha hecho posible la 
aprobación de estas medidas y muchas otras 
acciones municipales desde el primer día de 
legislatura municipal.
Mientras tanto los “alcaldes del cambio” han 
gobernado sin más resultado que el aumento 
del gasto, las multas y más recaudación. A es-
tos alcaldes les hemos visto muy activos por 
el secesionismo y gastando el dinero en in-
formes, papeleo, asesorías y campañas propa-
gandísticas. Ni una solución práctica. Y ahora, 
como no, sólo contamos con promesas muy 
electorales para todos y cada uno de los pro-
blemas municipales. La realidad es un Ripollet 
más sucio, con servicios más caros y donde 
fenómenos como los Okupas han aumentado. 
Son un Gobierno municipal sólo preocupado 
por confluencias ideológicas fuera de Ripollet. 
En cambio, desde el PP, en Ripollet, quere-
mos que la administración apoye a los vecinos 
y no a los que ponen en riesgo la conviven-
cia y la seguridad de todos. Queremos ayudas 
económicas y protección a nuestros vecinos 
afectados por el desempleo y los problemas 
económicos. La permisividad con aquellos que 
ocupan pisos por la fuerza y angustian al resto 
de vecinos es un problema creciente en todos 
los barrios de Ripollet. Nuestros vecinos me-
recen más que palabras en graves problemas 
como este. Proponemos medidas para definir 
claramente la ocupación ilegal con acciones 
concretas legales y de agentes de policía que 
devuelvan la tranquilidad a las comunidades 
de vecinos. El vandalismo, el incivismo y las 
promesas incumplidas no merecen más la pa-
ciencia de los vecinos de Ripollet.

Continuem millorant els drets 
dels animals
Continuem millorant els drets dels animals
En el Ple de febrer d’aquest any s’ha aprovat la 
nova ordenança de tinença, protecció i venda 
d’animals gràcies a la feina feta des de la re-
gidoria de Protecció Animal, els col·lectius 
animalistes i l’aportació de la Taula Animalista.
Amb aquest reglament culminem una sèrie 
d’accions fetes aquesta legislatura en favor 
dels drets dels animals. Ara fa 3 anys, el grup 
d’ERC-JpR-AM va presentar una moció que 
portava de títol “Moció per iniciar la millora 
del benestar animal”. Aquella acció va ser la 
primera pedra en tota aquesta acció pública 
per millorar la situació dels drets dels animals 
a Ripollet. Quan vam col·laborar per impul-
sar la regidoria érem conscients que partíem 
de zero, ja que cap altre govern anterior havia 
plantejat la qüestió en els termes que nosaltres 
ho exposàvem. Malgrat les dificultats, la feina 
entre les diferents persones i grups que ens vam 
aplegar va permetre la creació de la Taula Ani-
malista com un punt de trobada per debatre i 
parlar sobre la situació dels animals a la ciutat. 
A partir d’aquí, han sorgit diferents iniciatives, 
totes elles recollides en la moció presentada pel 
nostre grup o a proposta de les entitats anima-
listes. La regulació de les alimentadores de gats 
va ser un pas previ al posterior protocol d’actu-
ació entre policia, administració i l’Associació 
Animales Ripollet. I ara, per fi, aprovem un 
reglament que ens dota de les eines per poder 
encara regular més i millor.
Malgrat tots els avenços i petites victòries, cal 
dir que encara queda molta feina per fer. En-
cara hi ha animals perduts o abandonats, no hi 
ha un control efectiu de les colònies de gats, 
l’incivisme amb les caques és diari, cal exten-
dre més el procés de xipat i cal fer més promo-
ció de la protecció i estima als animals. Estem 
segurs que la pròxima legislatura continuarem 
treballant perquè això i moltes coses més si-
guin una realitat!
#RipolletéslaGent

Recuperem la llera del riu Ripoll
i reforcem la zona hortícola
Aquest darrer mes hem pogut comprovar que 
als dos extrems del pas del Riu Ripoll per Ri-
pollet s’inicia el procés de neteja de la llera. 
Sense entrar en la mala imatge que és dona per 
la lentitud en treure la brossa de la llera, per-
què està molt bé podar tota la vegetació però 
al temps també podrien treure-la d’una forma 
més àgil de la llera. Volem remarcar que per 
part del nostre grup sempre hem defensat que 
aquesta neteja/recuperació de la llera ha d’anar 
acompanyada d’una dotació de més zona hor-
tícola municipal. En aquesta legislatura no s’ha 
ampliat per a res aquesta zona hortícola. Re-
cordem que en l’àmbit municipal ja teníem un 
projecte per tal d’augmentar la zona hortícola 
per tal de substituir els horts que actualment 
ocupen la llera del Riu Ripoll. Des del nostre 
grup defensem que l’horta popular i de gestió 
municipals és necessària i quelcom a potenci-
ar. No és comprensible que el Govern Local 
no hagi encara posat en marxa una ampliació 
d’aquest tipus d’espai.
Malgrat que l’equip de Govern Local ha fet 
poc o gairebé gens per la transformació que 
tant ens prometien, nosaltres defensem i de-
manem que tirin endavant aquest projecte 
beneficiós pel municipi. Unes zones hortícoles 
que serveixen com ocupació sana i saludable 
per a molts veïns i que a l’hora potencien una 
dieta sana, saludable i ecològica ajudant a mol-
tes famílies en el seu dia a dia. Si a la recupera-
ció de la llera del riu, però també SÍ a la creació 
de més zona hortícola.
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Més de 300 joves fan propostes a través 
dels Pressupostos Participatius 2019
En el marc de #RipolletParticipa, més de 300 alumnes dels instituts públics i concertats de Ripollet van presentar en un acte, 
celebrat al Teatre Auditori del Mercat Vell, el passat 26 de març, els 13 projectes que enguany opten a la 3a edició dels Pressu-
postos Participatius 2019, convocats per l’Ajuntament de Ripollet i dotats amb un total de 300.000 euros. Les propostes, que 
busquen la implicació dels joves en la millora de la societat i qualitat de vida de la ciutadania, han estat treballades a l’aula pels 
estudiants de 4t d’ESO i d’Emprenedoria de 3r d’ESO, amb el suport dels seus mestres i un equip tècnic de l’Ajuntament.

Joves dels instituts públics i concertats de Ripollet, participants als Pressupostos Participatius 2019 

Els projectes i els vídeos il-
lustratius es poden conèixer 
i tothom pot participar en 
la seva votació a través del 
web participa.ripollet.cat

13 projectes
#carregaalcarrer – Carregadors
públics
20.000 €
Punt de carregadors per a diferents mò-
bils a parades de bus. Es podran utilitzar 
quan es disposi de menys del 15% de 
bateria.

Il·luminació al Camí de la Serra
63.000 €
Millorar l’enllumenat del Camí de la 
Serra, instal·lant balisses, d’un metre 
d’alçada, per il·luminar i oferir més se-
guretat a les persones que hi transiten.

Màquines esportives al parc
del riu Ripoll
20.000 €
Col·locació d’aparells per a fer esport al 
costat de la zona de pícnic del parc del 
riu Ripoll. Permetrien la pràctica espor-
tiva a l’aire lliure, a totes les edats.

Millores al passatge Cot
36.000 €
A la confluència del carrer de Sant 
Enric amb el passatge Cot, nou enllu-
menat, reparació del paviment existent, 
nou mobiliari urbà i un mural contra la 
violència de gènere.

Accessibilitat per a tothom
12.000 €
Adaptar la Baixada dels Corbs, al nucli 
antic, amb la construcció d’una rampa 
per a persones amb mobilitat reduïda.

“Chorro 2.0” parc per a totes
les edats
30.000 €
Col·locar nou mobiliari urbà, nous 
punts de llum alimentats per plaques 
solars a la zona de les taules, que queda-
ria coberta, punt de càrrega de mòbils 
i d’aparells electrònics. També es col.
locarien elements esportius per practicar 
el tenis taula i màquines per a fer exer-
cici, també per persones amb diversitat 
funcional.

Mou-te!
15.000 €
Remodelar la sala de música i ball del 
Centre Cultural, amb la instal·lació de 
parquet específic per a practicar la dan-
sa. També un nou sistema de so i pintat 
de la sala.

Nou camp de futbol de gespa
al Poliesportiu
50.000 €
Construir un nou camp de futbol 7 de 
gespa d’ús lliure, al costat de la pista 
d’atletisme, perquè també puguin jugar 
a futbol les persones que no pertanyen a 
cap club.

Reforma del parc d’Anselm Clavé
75.000 €
Millora i adaptació a persones amb di-
versitat funcional. Nou terra de cautxú
i nous jocs infantils i pintat.

Parc esportiu al Camí de la Serra
50.000 €
Ampliar l’espai per a fer esport a l’aire 
lliure existent posant aparells de gim-
nàstica per a joves.

Més llum, més seguretat
63.000 €
Ampliar i millorar l’enllumenat al 
carrer de Barberà del Vallès i la ctra. de 
l’Estació, per una millor seguretat de 
vianants, ciclistes i patinets.

No més por als Pinetons
15.000 €
Incrementar l’enllumenat públic d’al-
gunes zones del parc dels Pinetons que 
queden a les fosques. Amb fanals amb 
sensor de moviment per tal de contri-
buir a l’estalvi energètic.

Reciclatge d’aparells electrònics
6.000 €
Col·locar contenidors especialitzats 
per a la recollida dels aparells electrò-
nics que ja no es fan servir: ordinadors, 
mòbils, càmeres de fotos, planxes del 
cabell, etc. Estarien ubicats als instituts 
de Ripollet.
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El #CarnavalBestial 
estrena el nou Cabraboc
El nou Cabraboc va ser el gran protagonista de l’obertura del 
Carnaval 2019, que enguany duu l’etiqueta #CarnavalBestial. 
Com és tradició, la bèstia es va penjar del balcó de Ripollet 
Ràdio, des d’on presidirà les festes. La penjada va estar acom-
panyada d’una tabalada, a càrrec dels Diables de Ripollet i el 
Ball de Gitanes, les danses del Cabraboc i el Vell i la Vella, per 
part de la Colla de Gitanes.
El divendres, 1 de març, les festes continuaran amb les cerca-
viles a les escoles, així com el Carnaval infantil. A dos quarts 
de sis, a la plaça del Molí, hi haurà espectacle per als més 
petits, amb Jordi Tonietti and the Bus Band i, més tard, a tres 
quarts de set, festa per a adolescents, amb DJ i animadors. A 
més, el Mercat viurà el Carnaval amb les parades guarnides 
per a l’ocasió.
L’endemà, dissabte dia 2, hi haurà la rua, que torna al seu 
recorregut original. A les cinc de la tarda, hi haurà la plantada 
de comparses al carrer Sarrià de Ter i mitja hora més tard co-
mençarà la desfilada, amb la participació de Diables i l’Escola 
de Música. Sortirà del carrer de Sarrià de Ter i passarà per la 
rambla de Sant Jordi, la rambla de Sant Esteve, la rambla de 
Pinetons i acabarà al parc de Gassó Vargas.
El dissabte a la nit, serà el torn del Carnaval Jove, amb el ball 
de nit al Pavelló d’Esports Joan Creus. Hi haurà dinamitzador 
i DJ per animar la festa. L’entrada dels menors de 16 anys 
haurà de ser amb algun progenitor o tutor legal. Els majors 
de 16 anys hauran d’entrar amb el DNI.
El dimarts següent, dia 5, serà el torn del Ball de Carnaval al 
Casal d’Avis, a les 17 h. L’endemà, Dimecres de Cendra, es 
clourà la festa amb la despenjada del Cabraboc i la tabalada 
final de Diables de Ripollet. A les vuit del vespre, hi haurà 
sardinada, a càrrec de l’Associació Gastronòmica El Setrill, al 
parc de Rizal.

El nou Cabraboc
La bèstia més carismàtica del Carnaval ripolletenc s’ha re-
novat, però manté el caràcter de l’antic, desgastat pel pas del 
temps, amb les dues cares. L’encàrrec de la renovació s’ha fet 
a l’escultor Ramon Aumedes, del taller Sarandaca, qui també 
va crear recentment la Xamuskina i el popular Poll Foll. S’ha 
fabricat amb materials més resistents i amb una estructura més 
lleugera, el que el fa més portable. El Cabraboc antic, que va 
acompanyar les festivitats de Carnaval durant tres dècades, a 
iniciativa de la CRAC, serà exposat al CIP Molí d’en Rata.

nnnnnnn
Ripollet impulsa el bestiari local i la cultura popular
L’Ajuntament ha obert una nova línia d’impuls i foment de 
les figures que formen part del patrimoni popular local. En 
aquest sentit, a banda de la creació del nou Cabraboc, s’ha 
subvencionat a Diables de Ripollet perquè facin una posada 
a punt del Poll Foll. Dues figures de la imatgeria festiva de 
Ripollet, que es renoven i se sumen a la dragona Xamuskina, 
nascuda entre llibres l’any 2018, emergint dels dracs de forja 
de la façana de la Torre de l’Argentera.

El nou Cabraboc és obra de l’artista Ramon Aumedes. A sota,Diables
i la Colla de Gitanes, en un moment de la seva actuació
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La Gresca publica una diagnosi
del barri de Can Tiana - Pont Vell
En el marc del seu 25è aniversari, l’Es-
plai La Gresca ha elaborat una segona 
edició de l’estudi de la situació i les 
problemàtiques existents al barri de 
Can Tiana-Pont Vell. De la diagnosi se 
n’extreuen vuit propostes per millorar 
el barri: fomentar el desenvolupament 
comunitari, millorar-ne l’habitatge, 
l’enllumenat públic, elaborar un pla de 
benvinguda contra l’exclusió social, un 
millor manteniment dels espais verda, 
més suport a l’associacionisme, més col-
laboracions amb La Gresca, millorar la 
neteja i fer campanyes de civisme.

nnnnnnn
Les visites al CUAP creixen un 51%
El Centre d’Urgències d’Atenció Pri-
mària (CUAP 24 h) Cerdanyola-Ripo-
llet va registrar un 51% més d’activitat 
el passat 2018 respecte l’any anterior, 
segons un informe de l’ICS. Aquests 
espais, que ofereixen atenció eficaç i 
efectiva sobre la major part de proble-
mes de la salut sense necessitat d’anar a 
les urgències dels hospitals, atenen les 
24 hores del dia qualsevol dia de l’any, i 
estan esdevenint gradualment els punts 
de referència per a la població pel que fa 
a l’assistència urgent.

nnnnnnn
Ja està disponible la Guia
del Transport Públic 2019
Ja s’ha presentat la nova guia, on es pot 
trobar tota l’oferta de transport públic, 
amb un detallat plànol amb les línies i 
parades d’autobús que operen al muni-
cipi, així com informació actualitzada 
dels seus horaris, títols i tarifes. Al-
guns dels canvis responen a demandes 
ciutadanes, com és el cas de l’AFA Els 
Pinetons i peticions de la Taula per la 
Diversitat Funcional, a més de resoldre 
dubtes referents dels nous beneficis de la 
Zona 1 de l’AMB.

nnnnnnn
Ripollet es tancarà el 24 de març per un Escape City
Seguint la moda dels Escape Room i en el marc de l’Any 
Scènica, el Patronat Municipal de Cultura va presentar un 
Escape City que es celebrarà el diumenge 24 de març al matí. 
A l’Escape City, Ripollet l’escenari de joc no serà un espai tan-
cat, com és habitual, sinó tota la ciutat, on jugaran multitud 
d’equips d’entre dues i sis persones majors de 10 anys simul-
tàniament. Les proves giraran al voltant d’espais, personatges 
i continguts relacionats amb les arts escèniques a Ripollet. Les 
inscripcions es poden fer a través del web escapecity.net.

nnnnnnn
La biblioteca de l’Institut Lluís 
Companys s’obre al municipi
Amb la voluntat de servir com a punt de trobada i enllaç entre els ado-
lescents i la cultura, la biblioteca de l’Institut Lluís Companys s’ha obert 
al municipi a través d’actes culturals i literaris destinats, no només als seus 
estudiants, sinó també, a tots els ripolletencs que vulguin participar-hi. 
“La idea de potenciar la biblioteca va sorgir del canvi de direcció del cen-
tre, que va buscar donar-hi vida”, va explicar a l’Info setmanal de Ripollet 
Ràdio, Vanessa Pina, coordinadora pedagògica del centre.
Vanessa Rodríguez, coordinadora de la biblioteca de l’institut, va reco-
nèixer que el nou model bibliotecari “està funcionant bastant bé, tot i que 
abans era un espai sense gaire vida. Ara hi ha moltes activitats i la gent del 
municipi pot accedir-hi per tal de compartir cultura”. L’objectiu d’aquest 
espai, segons Rodríguez, no és altre que “acostar els nostres alumnes a al-
tres realitats que moltes vegades desconeixen. Concebem aquest espai com 
una perllongació de la Biblioteca Municipal”.
De fet, la Biblioteca Municipal col·labora amb la biblioteca de l’Institut 
Lluís Companys i n’ha fomentat el fons, amb materials com ara maletes 
plenes de llibres -la primera van ser còmics de temàtica social i històrica, 
la segona serà de poesia- que cedeix temporalment o organitzant xerrades 
per orientar sobre els treballs de recerca dels estudiants.
Una de les activitats obertes de més èxit organitzades per la biblioteca de 
l’institut són els clubs de lectura que s’organitzen els dijous a la tarda. Un 
club de lectura que compleix l’objectiu que plantejava Vanessa Pina, “que 
la biblioteca sigui el centre de difusió cultural de l’institut, anar més enllà 
de fomentar la lectura, sense oblidar-nos però d’aquesta funció bàsica”.

Vanessa Rodríguez i Vanessa Pina (institut Lluís Companys),
amb Elisabet Vázquez (Biblioteca Municipal), a la ràdio
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Escoles bressol públiques

EBM La Rodeta del Molí
C. de Magallanes, 33
Tel. 935 946 738
A/e: larodeta@ebpripollet.cat
Codi del centre: 08064556
Oferta educativa: infants de 12 a 36 mesos
AMPA: ampa.larodeta@ebpripollet.cat

EBM La Verema
C. de Barberà del Vallès, 10
Tel. 935 944 619
A/e: laverema@ebpripollet.cat
Codi del centre: 08070337
Oferta educativa: infants de 4 a 36 mesos
AMPA: ampa.laverema@ebpripollet.cat

Web: escoles.ebpripollet.cat
Àrea d’influència de la preinscripció:
tot el municipi de Ripollet

Presentació del centre
Les escoles bressol públiques de Ripollet són centres 

educatius de titularitat municipal.
Les dues escoles comparteixen un mateix projecte 

educatiu, que parteix d’una idea d’infant com a subjecte 
de ple dret, dotat de capacitats a desenvolupar. Un infant 
social que necessita de l’entorn per a construir-se com a 
persona autònoma, responsable, crítica i participativa.

El nostre projecte educatiu parteix de la idea que l’in-
fant és el protagonista del seu desenvolupament, mentre 
que les persones adultes l’acompanyen en aquest procés.

Totes les activitats que es porten a terme a l’escola 
tenen caràcter educatiu i d’acord amb la idea d’infant  
protagonista dels seus aprenentatges, les propostes no 
preveuen el fracàs.

Les escoles es consideren centres oberts, i les activi-
tats que s’hi porten a terme es poden agrupar en experi-
mentació, tallers, racons de joc, activitats a l’aire lliure, 
sortides, llenguatge i literatura, i celebracions. Totes 
aquestes activitats estan pensades perquè els infants hi 
participin de forma lliure i espontània.

Pel que fa als hàbits quotidians d’higiene, alimenta-
ció i descans, també s’entenen com a plenament educa-
tius, afavorint el desenvolupament de l’autonomia per-
sonal.

Quant al desenvolupament social, considerem l’esco-
la un espai amb infants i persones adultes en constant 
relació, fet que ens apropa a una metodologia construc-
tivista.

Guia
d’oferta
pública
educativa
Ripollet 2019/2020

Cap a l’escola pública que volem
La personalitat d’un municipi també passa per l’educació. A 

Ripollet, comptem amb una oferta educativa diversa però inte-
gradora, i optem per un visió global de l’educació dels 0 als 16. 
És per això que hem treballat de valent aquests darrers anys 
en la defensa d’un model públic d’educació, sota els principis 
d’una vila groga que som: l’educació pública, de qualitat, en 
català, inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa i per 
a tothom. A través de la comissió Vila Groga del Pla Educatiu 
Local vam impulsar la publicació de la guia educativa que teniu 
a les vostres mans. Un petit recull de la xarxa educativa públi-
ca, amb la presentació de cadascun dels centres amb les seves 
pròpies paraules.  

Com ja sabeu, el curs vinent Ripollet comptarà amb dos ins-
tituts escola: El Martinet i Els Pinetons. Aquesta darrera escola 
continuarà amb dues línies de P3, amb la idea que continuï així 
fins que l’edifici aculli també la secundària. La resta d’esco-
les públiques continuaran amb les mateixes línies de P3 que 
aquest curs. Així, comptem amb una oferta de places de P3 de 
425. Quant a secundària, actualment són 539 els alumnes que 
estan cursant 6è de primària a les escoles de Ripollet. Estem 
treballant per acabar de configurar l’oferta d’ESO. Però és a la 
secundària no obligatòria on ens hem fixat un altre dels nous 
objectius com a govern: ampliar l’oferta tant de batxillerat com 
de formació professional, on ja som un referent comarcal.   

Estem anant cap a l’escola pública que volem i per això, en-
tre els nostres projectes de futur, hi ha la creació d’una Oficina 
Municipal d’Escolarització (OME), tot i que ja en fem moltes de 
les funcions, que s’ubicarà a les oficines de Drets Socials, des 
d’on vetllarem pel dret a l’educació dels nostres infants. També 
volem impulsar el nou Pla Educatiu Local, pel qual hem encar-
regat un estudi sobre la situació actual i així podrem redefinir 
els nostres objectius. Ens alegrem de dir que estem a punt de 
municipalitzar les escoles bressol públiques, així com l’escola 
de música, que en un futur proper s’haurà d’ubicar al nou equi-
pament que volem construir a la rambla dels Pinetons.

Oriol Mor
Regidor d’Educació
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Escola Anselm Clavé
C. de les Escoles, s/n
Tel. 936 920 864
A/e: a8023566@xtec.cat
Web: www.escolaclave.cat
Codi del centre: 08023566
Àrea d’influència
de la preinscripció: C
Institut adscrit: Lluís Companys

Presentació del centre
Al Clavé volem que tothom s’hi trobi bé.
I no és una rima fàcil, sinó que és el mo-

tor que ens mou a organitzar tota la nostra 
activitat pedagògica i socialitzadora.

Entenem l’escola com un espai amb una 
riquesa de diversitat única, on els nens i ne-
nes venen a créixer i a aprendre a viure en 
societat i, per tant, un espai on cal vetllar 
perquè cadascun dels nostres infants s’hi 
senti acollit i acompanyat per ser-hi feliç.

Sabem que l’entrada a l’escola és un 
moment especial i màgic per a cada infant. 
Alguns ja han conegut les escoles bressol i 
d’altres tot just se separen per primer cop 
de la seva família. Es per això que la priori-
tat del primer curs a l’escola és que els nens 
i nenes se sentin acompanyats i tranquils al 
centre.

Al llarg de la seva escolaritat treballa-
rem per tal d’acompanyar-los i ajudar-los 
a esdevenir persones competents, lliures 
i respectuoses a la societat del futur. El 
nostre mètode de treball l’entenem com un 
conjunt de mètodes que ens permeten aten-
dre cada alumne de la manera que pugui 
aprofitar al màxim les seves capacitats. 
La diversitat d’agrupaments, el treball a 
partir de la seva curiositat i l’atenció a les 
característiques de cadascun dels infants 
és el que ens permet tirar endavant i seguir 
la nostra raó de ser.

Institut Escola El Martinet
C. de Sant Jaume, 30
Tel. 935 947 522
A/e: a8059883@xtec.cat
Web: escolaelmartinet.com
Codi del centre: 08059883
Àrea d’influència
de la preinscripció: B
Institut adscrit: Can Mas

Presentació del centre
El Martinet és una escola pública que fa 

15 anys que va obrir les portes. És una escola 
de dues línies, tot i que el curs vinent comen-
çarà una nova etapa: esdevindrà una escola-
institut.

El Martinet es defineix com a lloc d’apre-
nentatge i de cultura, entenent que organit-
za els seus espais i recursos per tal que els 
processos d’aprenentatge siguin possibles. 
Amb aquesta intenció ha procurat projec-
tar una proposta educativa vinculada a les 
diferents etapes de creixement de l’infant, 
sempre en la direcció d’oferir un entorn que 
obri oportunitats d’aprenentatge múltiples i 
diverses.

Justament per respondre a les necessi-
tats específiques de desenvolupament de les 
diferents edats dels infants, l’escola té una 
estructura de tres comunitats: la dels petits, 
la dels mitjans i la dels grans. Cada comuni-
tat inclou els infants de tres edats consecu-
tives i un equip de mestres. Es procura que 
per a cada edat (hi ha dos grups normal-
ment formats per 25 nens i nenes) es confi-
guri un petit equip de tres mestres dedicats 
a l’acompanyament dels infants d’aquella 
edat, així com de les seves famílies. 

A l’escola partim d’una visió d’infant ca-
paç i competent, desitjós d’aprendre i de rela-
cionar-se amb els altres i el món. Així doncs, 
procurem crear situacions reals d’aprenen-
tatge en què l’infant se senti convidat al rep-
te, a fer-se noves preguntes i a investigar per 
aprendre. Per a nosaltres aprendre es vincu-
la amb el benestar i la responsabilitat, així 
que busquem construir juntament amb els 
infants una cultura d’aprenentatge lligada 
al compromís envers el món. 

A l’escola veiem habitualment els nens i 
nenes en petit grup, en parelles fent les seves 
recerques, ja que aprendre, tot i ser un pro-
cés intern, es construeix sempre amb els al-
tres. De manera que en un mateix temps i un 
mateix espai poden arribar a passar alhora 
coses molt diverses.

Institut Escola
Els Pinetons
 Av. de Catalunya, 16
Tel. 935 946 722
A/e: a8066051@xtec.cat
Web: escolapublicaelspinetons.cat
Codi del centre: 08066051
Àrea d’influència
de la preinscripció: A
Institut adscrit: Palau Ausit

Presentació del centre
El projecte educatiu de l’escola pública 

Els Pinetons té com a escenari central de 
la vida quotidiana una determinada idea, 
identitat i cultura d’infància i adolescència.

Tanmateix, aquesta concepció educati-
va, social i humana se sustenta en uns eixos 
vertebradors que identifiquem com a equip 
de mestres i comunitat educativa i que ins-
pira la nostra acció educativa: 

—La confiança en els infants i joves i les 
seves possibilitats de créixer, de construir-se 
com a persones i d’aprendre. 

—El respecte per cada nena/noia, per 
cada nen/noi, per la seva individualitat i la 
seva pròpia identitat.

—El compromís i l’esforç, entesos com a 
expressió individual i col·lectiva, com a part 
de la construcció conjunta dels aprenentat-
ges.

—La participació democràtica que es re-
lata des de la pròpia llibertat individual que 
contribueix amb responsabilitat a un objec-
tiu comú i compartit.

—La transparència i la comunicació en 
les relacions i interaccions que s’estableixen 
a l’escola.

—L’educació i l’escola pública de quali-
tat, generadores i garants d’equitat i justí-
cia social a la nostra comunitat educativa.

—La diversitat com a reflex d’una socie-
tat plural i com a element clau de riquesa de 
la nostra comunitat educativa, on la mirada 
inclusiva en el ser i en el fer esdevé  l’estratè-
gia de l’acció educativa docent.

—La implicació i participació de les fa-
mílies en la construcció d’un projecte educa-
tiu comú i compartit.

—L’acció compromesa i responsable de 
l’equip de mestres que s’articula amb la re-
flexió i el debat pedagògic.

Aquests eixos vertebradors són aquells 
que concretem com a bàsics per a la convi-
vència, la vida quotidiana i les actuacions 
educatives a la nostra escola i comunitat, 
amb un rerefons de millora i transformació 
de l’educació i l’escola pública.
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Escola Enric Tatché i Pol
C. de Pau Casals, 101
Tels. 935 808 523/ 620 749 429
A/e: a8033948@xtec.cat
Web: escolaenrictatche.wixsite.com/tatche
Codi del centre: 08033948
Àrea d’influència
de la preinscripció: B 
Institut adscrit:  Can Mas

Presentació del centre
Treballem amb les eines del futur 
a l’escola Enric Tatché
A l’escola ja fa anys que la tecnologia va 

entrar  a les aules: tauletes, canons, ordina-
dors portàtils... Ara ja formen part del nos-
tre dia a dia. Però, des de fa dos cursos, vam 
decidir endinsar-nos de ple en el món del fu-
tur: la programació i la robòtica.

Comencem, ja a infantil, a dirigir els 
nostres Bee-Bots (petits robots amb forma 
d’abella), per  iniciar-nos en aquest món i 
preparar-nos per aprendre, durant el Cicle 
Inicial, a programar amb l’Scratch Junior 
i altres aplicacions web. Quan arribem a 
Cicle Mitjà, comencem a utilitzar l’Scratch 
i fem jocs amb la placa Makey-Makey. I a 
Cicle Superior, ja muntem el nostre robot i 
el programem perquè segueixi les nostres 
ordres. Objectiu assolit!

A més, algunes de les classes de robòtica 
les fem en anglès, com també la “Science” de 
Cicle Inicial  i els Tallers, perquè som una 
escola GEP! (això vol dir que formem part 
d’un programa d’innovació anomenat Ge-
neració Plurilingüe).

Escola Francesc
Escursell i Bartalot
Ctra. de l’Estació, 9
Tels. 936 917 701 / 669 897 941
A/e: a8038156@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/ceipescursell-
ripollet
Codi del centre:08038156
AMPA: ampaescursell@gmail.com
Àrea d’influència
de la preinscripció: C 
Institut adscrit: Lluís Companys

Presentació del centre
Els invents... Un viatge al llarg
de la historia
Com cada any, l’Escola Escursell es pre-

para per rebre les festes de Carnaval amb 
una proposta d’aprenentatge atractiva, 
interdisciplinar, lúdica i participativa. En-
guany el tema triat ha estat “ Els invents”. 
Un viatge al llarg de la història per a desco-
brir els avenços de la humanitat, els inven-
tors  i algunes de les creacions que ens han 
fet més fàcil la vida.

Els actes comencen amb la rebuda del 
Rei Carnestoltes, el divendres 22 de febrer, 
amb la lectura del Pregó de Benvinguda, 
que fan els alumnes de 6è i tots els nens i 
nenes de l’escola li ofereixen balls i danses 
tradicionals. Aquesta tarda els pares i ma-
res de l’escola participen també en l’activi-
tat.

El dilluns 25, comencem la setmana amb 
tallers de robòtica que, amb la col·laboració 
de l’AMPA, ens permet apropar els alumnes 
al món de la tecnologia creativa. Durant 
aquesta setmana també cada cicle desenvo-
lupa el  Projecte “Els invents”,  i es focalitzen 
en algun aspecte d’interès per als alumnes. 
Són activitats experimentals, manipulati-
ves, interdisciplinars, internivells i comuni-
catives.

Per concloure, el divendres 1 de març a 
la tarda tots els alumnes de l’escola  orga-
nitzen una desfilada amb coreografies i ex-
hibició de la disfressa que han confeccionat 
juntament amb la seva família: robots, mà-
quina d’escriure, avions i rellotges, telèfons i 
aparells de ràdio. Acomiadem el rei Carnes-
toltes amb la lectura del Testament per part 
dels alumnes de 6è. La setmana següent tota 
la Comunitat Educativa pot gaudir de l’ex-
posició i la decoració del vestíbul relaciona-
des amb el tema.

Un temps doncs de treball conjunt i 
aprenentatge mutu que ens consolida com a 
grup i ens satisfà com a projecte de futur per 
als nostres nens i nenes.
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Escola Josep M. Ginesta
C. de Puigmal, 59
Tel. 936 922 791
A/e: a8023554@xtec.cat
Web: josepmariaginesta.es
Codi del centre: 08023554
Àrea d’influència
de la preinscripció: A
Institut adscrit:  Palau Ausit

Presentació del centre
Volem que el centre del procés d’ense-

nyament i aprenentatge, en lloc de ser el cur-
rículum, sigui el projecte vital de l’alumne i 
el desenvolupament de la seva capacitat de 
reflexió i de crítica.

La nostra metodologia és respectuo-
sa amb els ritmes i els processos interns de 
cadascú, amb eines per desenvolupar les 
competències per a la vida, en un món glo-
balitzat i complex, que els han de permetre 
ser competents per adaptar-se i interactuar 
en un món canviant a escala social i tecno-
lògica.

Volem que els nostres alumnes cada dia 
surtin de l’escola amb més interrogants que 
respostes, que mantinguin la curiositat, 
la motivació per aprendre, la creativitat i 
la voluntat de superació i de creixement al 
llarg de tota la vida. Als espais d’aprenen-
tatge a infantil, el joc és el protagonista per 
tal d’afavorir l’aprenentatge i el coneixe-
ment. Aquests donen resposta a les necessi-
tats d’expressió, creació, recerca, descoberta 
i investigació dels infants..., protagonistes i 
constructors del seu propi aprenentatge.

Escola Gassó i Vidal
C. de Rocabruna, 1
Tel. 936 920 725
A/e: a8023426@xtec.cat
Web: blocs.xtec.cat/gassividal
Codi del centre: 08023426
Àrea d’influència
de la preinscripció: B
Institut adscrit: Can Mas

Presentació del centre
L’escola Gassó i Vidal és una escola pú-

blica, acollidora, d’una sola línia, on hi ha 
un sol grup de cada curs i vinculada amb 
el barri. Tots ens coneixem pel nostre nom i 
ens movem per l’espai amb seguretat i con-
fiança.

Ens proposem aprendre a ser, a conèi-
xer, a fer i a conviure fomentant l’autoesti-
ma, la cooperació, la tolerància, l’empatia, 
l’assertivitat, l’aprendre a aprendre i afa-
vorim els vincles per donar importància a 
la cohesió de grup.

Optem pel compromís, el respecte i el 
treball conjunt de tota la comunitat educa-
tiva.

Us mostrem una pinzellada d’alguna de 
les activitats que duem a terme a l’escola:

Treballem les llengües d’una manera 
integrada amb la incorporació de la llen-
gua anglesa des dels 3 anys; la utilització 
de l’anglès dins d’àrees no lingüístiques, 
com la psicomotricitat o l’experimentació, i 
l’organització en grups reduïts per afavorir 
l’assoliment de les diverses competències en 
llengua estrangera. 

Fem tallers amb grups heterogenis, on es 
barregen nens i nenes de diferents edats, que 
cooperen i es relacionen entre ells, en dife-
rents espais i en un ambient acollidor i lúdic.

Les activitats que es porten a terme 
són globalitzadores, es treballen aspectes 
motrius, de llenguatge, manipulatius o ar-
tístics, que alhora afavoreixen altres capa-
citats com ajudar, acceptar les diferències 
dels altres, saber esperar, compartir, con-
versar, raonar...

A través del joc es potencia la creati-
vitat, el descobriment i l’experimentació. 
Cada nen i nena segueix el seu propi ritme 
acompanyat de l’adult, que li dona suport i 
el guia en tot aquest procés quan l’infant ho 
requereix.

A l’escola ens hem endinsat en el gran 
món de la robòtica des d’infantil fins a tercer 
de primària. Volem oferir als nostres alum-
nes experiències educatives diverses, prope-
res i de qualitat dins de l’horari escolar. 

No volem crear grans informàtics, sinó 
potenciar l’enginy, l’autonomia, la inicia-
tiva, la responsabilitat, el treball en equip i 
l’interès per la investigació. Competències 
essencials per a l’èxit en el segle XXI.
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Escola Tiana de la Riba
C. de la Verge de Montserrat, 25
Tel. 936 924 094
A/e: a8023542@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/ceiptiana/
Codi del centre: 08023542
Àrea d’influència
de la preinscripció: C
Institut adscrit: Lluís Companys

Presentació del centre
Som una escola aconfessional, partici-

pativa, defensem el pluralisme ideològic i 
els valors democràtics, fomentem l’esperit 
solidari i la coeducació amb una metodolo-
gia activa i cooperativa educant per al futur. 

A continuació, us fem un petit tast d’al-
guns dels projectes que estem desenvolu-
pant actualment:

—CuEmE. Durant un curs, l’escola i els 
infants que hi participen creen i gestionen 
una cooperativa. Treballem l’autonomia, la 
iniciativa personal i l’emprenedoria al dar-
rer cicle de primària.

—Activitats conjuntes amb les famíli-
es: Desenvolupem activitats curriculars en 
horari lectiu, en què les famílies són part 
activa.

—Jocs de pati: Un projecte obert i demo-
cràtic, on l’alumnat és el protagonista i par-
ticipa en la seva construcció. 

—Emparaulem-nos: Projecte de territori 
per potenciar i donar suport al desenvolu-
pament de totes les dimensions de les com-
petències lingüístiques. El dia 23 d’abril fem 
una exposició pública del projecte al Parc 
del riu Ripoll.

—Biblioteca digital: Fomentem l’expres-
sió escrita de l’alumnat amb noves tecnolo-
gies.

—Google apps: Plataforma de treball in-
teractiva del segon cicle, en la qual creem els 
nostres propis continguts.

—Psicomotricitat: Es practica amb els 
alumnes d’educació Infantil, primer i segon 
de l’escola. 

—Pla lector: A tota l’escola impulsem 
el gust per la lectura i la lectura expressi-
va, dedicant-hi un temps específic. A Cicle 
Inicial s’estimula la lectura amb la família 
amb el programa lectura i família.

Institut Can Mas
C. de Pau Casals, 102-104
Tel. 935 944 880
A/e: a8054186@xtec.cat
Web: www.inscanmas.cat
Codi del centre: 08054186
Àrea d’influència
de la preinscripció: B 
Escoles adscrites: Enric Tatché, Gassó 
i Vidal i El Martinet

Presentació del centre
Característiques de l’escola:
—Ideari: garantir la igualtat d’oportuni-
tats a tot l’alumnat, mitjançant l’acompa-
nyament del/la tutor/a de seguiment al 
llarg de l’ESO i dels/les tutors/es del Tre-
ball de Recerca al Batxillerat.
—Metodologia: treball competencial a to-
tes les matèries, tenint en compte els dife-
rents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat 
amb la utilització del portàtil individual a 
l’aula.
—Itineraris: a Batxillerat oferim tres itine-
raris: lingüístic-social, social-humanístic i 
científic-tecnològic.
—Projectes pedagògics:  
1r ESO-Joc&Mas
2n ESO-Five days to dance i APS Música
3r ESO-Servei Comunitari
4t ESO-Adaptació d’un musical (El Rei 
Lleó)

Institut Lluís Companys
Ctra. de l’Estació, 7
Tel.:935 803 142
A/e: a8037206@xtec.cat 
Web: www.institutlluiscompanys.org
Codi del centre: 08037206
Àrea d’influència
de la preinscripció: C 
Escoles adscrites: Tiana de la Riba, 
Francesc Escursell i Anselm Clavé

Presentació del centre
Practiquem una pedagogia holística que 

vol formar persones competents i integrades 
en la seva realitat social. Disposem d’instal-
lacions específiques per a les pràctiques 
educatives curriculars: aules dels grups 
amb projector i equip de so, laboratoris i 
tallers, aules d’informàtica, biblioteca, dos 
patis per ubicar l’alumnat de 1r i 2n sepa-
rats de 3r i 4t i foment dels esports i dels jocs 
tradicionals com a eina integradora i de co-
hesió. Treballem per abaixar les ràtios a 1r 
i 2n d’ESO i per reforçar les instrumentals 
a 3r i 4t. Donem suport a l’acció tutorial, 
amb la participació activa del Departament 
d’Orientació, plantegem grups heterogenis i 
disposem d’Aula d’Acollida adreçada a tots 
els nivells i d’Aula Oberta a 3r i 4t. Orientem 
el nostre alumnat en la tria d’Optatives es-
pecífiques de 4t oferint itineraris formatius 
coherents amb la continuació d’estudis de 
CFGM o BTX. Realitzem el Servei Comuni-
tari a 3r d’ESO.
Projectes pedagògics: 

—Tecnificació esportiva: Oferim una lí-
nia d’estudis a l’ESO per fomentar l’esport. 
Els alumnes es desplacen al poliesportiu i 
s’especialitzen en atletisme, tennis i tennis 
taula.

—Biblioteca: Tenim en marxa un projec-
te de biblioteca com a centre de foment lec-
tor, de difusió cultural i d’integració social, 
vinculat al municipi. 

—Competències bàsiques: Portem a ter-
me diversos projectes de centre (i en coor-
dinació amb altres centres de Ripollet) per 
garantir l’assoliment de les competències 
bàsiques. Destaquem el projecte “Aprendre 
la matèria, aprendre a escriure” i la partici-
pació al concurs matemàtic Proves Cangur, 
així com la matèria “Foment de la lectura i 
la comunicació” de 4t d’ESO per millorar la 
competència comunicativa del nostre alum-
nat.

—Inclusió: Estrenem un projecte de lli-
gues de pati amb esports inclusius i alterna-
tius, com la Pilota Presonera.
Participació a l’entorn: 

—Col·laboració amb entitats locals, com 
La Gresca, el de Kftí i la Biblioteca Pública.

—Cohesió de la comunitat educativa i 
solidaritat, a través de diversos concursos 
que fomenten valors d’hàbits saludables i 
del projecte LC-Solidaritat.
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CFA Jaume Tuset
Rbla. dels Pinetons, 1
Tel. 936 914 700
A/e: cfajaumetuset@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/cfajaumetuset/
Codi del centre: 08055397

Aula de formació
de persones adultes
de Can Tiana
C. de Sant Sebastià, 26
Tel. 935 805 410

Presentació del centre
El centre està específicament dedicat a 

persones adultes. Té una oferta d’horaris 
variada, per tal d’adaptar-se a les necessi-
tats dels seus alumnes. 

Procura que els coneixements estiguin 
relacionats amb la realitat de l’entorn so-
cial.

Vol ser un centre amb voluntat d’inse-
rir-se en el context sociocultural del poble, 
compromès amb la resta d’entitats públi-
ques i populars.

Té un funcionament democràtic i pro-
mou la participació en activitats, comissi-
ons, consell de centre, etc.

Potencia la participació de les persones 
que assisteixen al centre a través de l’Associ-
ació Cultural i d’EA Jaume Tuset.

A banda de les instal·lacions de la Ram-
bla dels Pinetons, també compta amb l’Au-
la de Formació de Persones Adultes de Can 
Tiana, amb les dades de contacte que s’hi 
detallen a dalt.

Institut Palau Ausit
Ctra. de Santiga, 56
Tel. 936 923 204
A/e: a8035295@xtec.cat
Web: www.iespalauausit.com/
Codi del centre: 08035295
Àrea d’influència preinscripció: A 
Escoles adscrites: Escola Ginesta i 
Escola Els Pinetons

Presentació del centre
Missió de l’Institut Palau Ausit

—Formar, orientar i acreditar els nostres 
alumnes, en cooperació amb les famílies, en 
l’adquisició de les competències bàsiques i 
professionals establertes per les diferents 
etapes del sistema educatiu. 

—Cooperar amb les famílies, en tot el 
procés de formació dels nostres alumnes. 

—Fomentar la seva incorporació a la 
vida acadèmica i professional en les millors 
condicions de competència. 

—Promoure una educació en valors cap 
a l’educació ambiental, el respecte, la tole-
rància i solidaritat en tots els aspectes. 

Projectes pedagògics
Tallers, col·laboracions, espais diferen-

ciats, activitats fora de l’horari lectiu…

Visió de l’Institut Palau Ausit 
L’Institut Palau Ausit vol ser un centre 

públic que vetlli per la qualitat i millora 
contínua dels seus serveis educatius per tal 
de respondre a les expectatives de les perso-
nes implicades.
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Portes obertes
als centres educatius
de Ripollet

Dilluns 11 de març
Escola Francesc
Escursell i Bartalot
Ctra. de l’Estació, 9
A les 9.15 i a les 17 h

Dilluns 11 de març
Institut Can Mas
(ESO)
C. de Pau Casals, 102
A les 18 h

Dimarts 12 de març
Escola Josep M.
Ginesta
C. de Puigmal, 59
A les 9.30 i a les 17 h

Escola El Martinet
C. de Sant Jaume, 30
Dimarts 12 de març,
a les 10.30 h
Dimarts 12 de març,
a les 16.30 h
(ESO)
Dimecres 13 de març,
a les 10.30 h
Dimecres 13 de març,
a les 15 h
—Places limitades.
—Cal inscripció prèvia a 

una de les sessions, al 
web escolaelmartinet.
com.

—No es pot venir amb 
nens.

—No es visitaran els 
espais (es passaran 
fotos).

Dimecres 13 de març
Escola Tiana
de la Riba
C. de la Verge de 
Montserrat, 25
A les 9.15 i a les 15.15 h

Dimecres 13 de març
Institut Lluís
Companys
(ESO)
Ctra. de l’Estació, 7
A les 17 h

Dijous 14 de març
Sant Gabriel
Centre concertat
C. del Nord, 32
A les 9.30 i a les 
15.30 h Presentació 
del projecte educatiu 
i visita de l’escola en 
funcionament
A les 18.30 h 
Presentació del 
projecte i visita a les 
instal·lacions

Divendres 15 de març
Escola Gassó i Vidal
C. de Rocabruna, 1
A les 9.15 i a les 17 h

Dimecres 20 de març
Institut Palau Ausit
(ESO)
Ctra. de Santiga, 56
A les 17.30 h

Dijous 21 de març
Escola Enric Tatché
i Pol
C. de Pau Casals, 101
A les 9.30 i a les 17 h

Divendres 22 de març
Escola Anselm Clavé
C. de les Escoles, 1
A les 9.15 i a les 17 h

Dissabte 23 de març
San Juan de la Cruz
Centre concertat
C. de Sant Josep, 27
A les 11.30 h

Diumenge 24 de març
FEDAC Ripollet 
Centre concertat
A les 10.30 h
C. d’Isabel la Catòlica, 20

Dilluns 25 de març
Escola Els Pinetons
Av. de Catalunya, 16
A les 17.30 h

Dimarts 9 d’abril
Escola Bressol
La Rodeta del Molí
C. del Molí d’en Rata, 11
A les 18 h

Dimecres 10 d’abril
Escola Bressol
La Verema
C. de Barberà
del Vallès, 10
A les 18 h

Dimecres 24 d’abril
Institut Can Mas
(Batxillerat)
A les 18 h

Dilluns 29 d’abril
Institut Lluís
Companys
(Batxillerat + CF)
Ctra. de l’Estació, 7
A les 17 h

Dimecres 8 de maig
Institut Palau Ausit
(Batxillerat + CF)
Ctra. de Santiga, 56
L’hora es publicarà
a iespalauausit.com

Preinscripció
Curs 2019-2020

( Zona A
( Zona B
( Zona C
( Escoles Bressol

(tot el municipi)
Consulteu la vostra zona
al plànol de la pàgina següent

Dimarts 5 de març, al Teatre Auditori del Mercat Vell, a les 17.30 h
Xerrada informativa
Adreçada a les famílies amb nens i nenes nascuts l’any 2016
i que el curs vinent començaran P3
A càrrec de David Altimir, mestre d’educació infantil
i membre de Rosa Sensat
Es parlarà sobre els canvis emocionals en aquesta nova etapa i de la par-
ticipació de les famílies a l’escola pública. També es donarà informació 
sobre els aspectes relacionats amb el procés de preinscripció: sol·licitud, 
punts, dates, etc.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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Zona A Zona B

Zona C

Informació
de la preinscripció
per al curs 2019-2020
En data 7 de febrer s’ha publicat el Decret 31/2019, de 5 de fe-
brer, de modificació del Decret pel qual s’estableix el procedi-
ment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics. La novetat és que s’eliminen els 
criteris de prioritat complementaris següents:
—Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta 

el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celí-
acs.

—Que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats 
al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i 
universals.

Aquesta modificació afecta l’educació infantil, l’educació primà-
ria, l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

Previsió
de calendari per
a la presentació
de sol·licituds
de preinscripció
Del 29 de març al 9 d’abril de 2019
Educació infantil de segon cicle, educació primària
i educació secundària obligatòria

Del 14 al 21 de maig de 2019
Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació
professional, i d’arts plàstiques i disseny

Del 29 de maig al 5 de juny de 2019
Cicles de grau superior de formació professional,
i d’arts plàstiques i disseny

Escola Els Pinetons
@  Escola J. M. Ginesta

@

Escola Enric Tatché
@

Institut Can Mas
@

Escola Gassó i Vidal
@ Escola El Martinet

@

Escola Tiana de la Riba
@  

Institut Lluís Companys
@  

Escola Escursell i Bartalot
@  

Institut Palau Ausit
@  

San Juan de la Cruz
@  

Sant Gabriel
@  

Escola Anselm Clavé
@  

FEDAC Ripollet
@  
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PARLEM
AMB...

Ara fa sis mesos que estàs treballant 
amb l’equip, Dani, però com van ser
els inicis al taller i amb el cotxe?
Dani Sánchez, mecànic: Quan vaig 
començar a treballar al taller no sabia què 
havia de fer, però tenia moltíssima emo-
ció per començar. Ara ja toco una mica 
tots els pals i acabo fent-hi des de tasques 
de mecànica fins col·laborar amb la nete-
ja. Em sento realment un més de l’equip! 
I tothom està molt content i orgullós de 
mi. Crec que tots els meus companys 
d’ASPASUR mereixen una oportunitat 
així. A mi fins i tot m’han portat a fer 
proves amb el cotxe al circuit i és molt 
emocionant. Hi ha molta adrenalina...
És un somni fet realitat!

Com viu el Dani l’experiència i què us 
explica ell?
Mònica Sadornil, usuària d’ASPASUR 
i companya de pis tutelat d’en Dani: 
Ell s’ho passa de meravella, sempre ens 
ensenya les fotos i es nota que li en-
canta, li brillen els ulls quan en parla. A 
nosaltres ens agrada molt escoltar-lo. Es 
nota que gaudeix al taller. Ho viu molt 
i ens anima sempre a seguir els nostres 
somnis. A mi, per exemple, m’encanten 
els vaixells!

Perolo Racing Team ajuda un jove 
discapacitat a fer realitat el seu somni
de ser mecànic 
El Perolo Racing Team és un equip ripolletenc que va començar amb 
l’objectiu d’acabar una cursa de resistència de 24 hores i que ara ajuda a 
complir els somnis d’altra gent. Un d’ells és el Dani Sánchez, discapacitat 
i usuari d’ASPASUR i que gràcies a Catalunya Creactiva ha passat a ser un 
més de l’equip, complint el seu desig, des de petit, que era ser mecànic. 
La implicació i la força de voluntat del Dani l’han ajudat a trencar totes les 
barreres i estereotips i la seva bona feina ha arribat a sorprendre fins i tot 
els seus companys d’equip, que n’estan molt orgullosos.

D’on va sorgir la idea de la col·laboració 
entre ASPASUR i l’equip?
Maria Mayer, tècnica d’ASPASUR: 
Tot va començar amb un programa a 
Ripollet Ràdio, l’Així Som, que fem la 
gent de l’associació. Parlàvem de mecà-
nica i vam visitar el taller Paddock, del 
Roger Carvajal. Allà vam fer el contacte 
i va sorgir el projecte. Nosaltres inten-
tem sempre potenciar la inclusió i fer a 
la societat conscient que coses així són 
possibles! 

I com és el dia a dia amb el Dani?
Roger Carvajal, membre de l’equip: 
Primer de tot, cal tenir en compte que 
nosaltres no tenim un gran palmarès, 
però som l’enveja del paddock a les curses 
pel valor humà que tenim. Sempre estem 
somrient a les boxes. Però a poc a poc 
n’anem aprenent tots junts i pujant a les 
classificacions! I amb el Dani ens hem 
trobat una sorpresa molt agradable. Al 
cap i a la fi, és una persona com qualse-
vol altra, amb un hàndicap però que es 
pot desenvolupar per fer una feina com 
qualsevol altre. Ara tenim el somni de 
formar un equip amb pilots discapacitats 
i nosaltres fer-los de mecànics.

Us suposa un esforç afegit haver
d’ensenyar al Dani a fer les tasques 
d’un taller de curses?
Alberto Rubio, membre de l’equip:
Al contrari, poder treballar amb algú que 
arriba amb aquesta il·lusió no suposa ni 
una mica d’esforç. Es fa molt natural i 
hi posem totes les ganes del món, com 
també les posa ell. Una persona que té 
tanta il·lusió i tantes ganes d’aprendre, si, 
a més, posa aquesta actitud... és fantàsti-
ca. Sigui qui sigui!

Quin és el proper pas amb aquestes
col·laboracions?
Adrià Llavona, membre de l’equip: 
Ara el que toca és que el cas del Dani 
no es quedi en un cas aïllat, poder-ho 
estendre molt més a la societat i que la 
gent doni un cop de mà perquè tothom 
pugui tenir una feina i ser un més. El 
Dani és una persona molt capaç i hem 
aconseguit ensenyar-li tant que ara ens 
treu feina. Li podem derivar moltíssimes 
tasques. Hi ha molta feina a fer i tothom 
té coses a aprendre.

Jordi Pi Lletí
Intus

nnnnnnn

“Tenim el somni
de fer un equip amb 
pilots discapacitats ”
nnnnnnn
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MéS
CIuTAT

nnnnnnn
El 8M arriba a Ripollet marcat per una vaga 
feminista molt reivindicativa
Els col·lectius de dones i feministes de Ripollet arriben a un 
8 de març ple d’activitats els dies previs per conscienciar i 
promocionar una vaga feminista que es preveu amb major 
seguiment de la de l’any passat. Aquesta vaga, que està con-
vocada en l’àmbit laboral, consum, educatiu i de cures, pretén 
denunciar injustícies com ara la discriminació salarial cap a la 
dona o els casos de violència masclista.
El Comitè de Dones de Ripollet, format per dones de totes les 
edats i condicions que s’hi han anat sumant a títol individual, 
s’ha estat reunint cada dijous a la tarda a la plaça del Molí per 
tal de tractar d’organitzar tant la jornada de vaga com els dies 
previs a la ciutat, per tal de conscienciar i aconseguir sumar el 
major número de gent possible a la seva reivindicació.
Al seu comunicat, el Manifest 8M Ripollet, aquest col·lectiu 
reivindica el final de les violències masclistes, de les agressions 
i humiliacions i les opressions ja sigui per qüestió de gènere, 
d’orientació o d’identitat sexual. Reivindiquen també que el 
treball de cures sigui reconegut com un bé social de primer 
ordre amb redistribució per aquest tipus de tasques i el final 
de la discriminació salarial i l’assetjament sexual en l’àmbit 
laboral. També amplien la seva reivindicació a l’àmbit de 
l’avortament, que reclamen que sigui lliure i gratuït.
El cap de setmana abans de la vaga, el diumenge 3 de març, 
se celebrarà al migdia la rua del Carnaval Lila i un vermut a la 
plaça del Molí, per tal d’intentar aconseguir visibilitzar la seva 

protesta. El dijous, 7 el Comitè participarà en la manifesta-
ció vallesana que s’ha organitzat a Terrassa. A més, el mateix 
dijous, a les set de la tarda, al Centre Cultural, hi haurà la 
presentació del llibre La revuelta de las mujeres. Barcelona 1918, 
a càrrec del seu autor, Toni Álvaro.
A més dels actes oficials, el Comitè de Dones ha preparat ac-
cions reivindicatives com ara pancartes i penjades de davan-
tals als balcons per visibilitzar el mateix 8M i els dies previs la 
seva reivindicació. El dia de la vaga general feminista, diven-
dres 8 de març, començarà amb una concentració a les 10 del 
matí a la plaça del Molí i la lectura al migdia del Manifest 8M 
Ripollet. A les cinc de la tarda, el Comitè de Dones de Ripo-
llet sortirà cap a Barcelona on s’afegiran a la gran manifesta-
ció convocada a la capital. Més tard, a les nou del vespre, al 
Teatre Auditori del Mercat Vell s’hi representarà el monòleg 
Ismene i, en finalitzar l’obra, l’actriu Fina Rius i la directora 
Imma Colomer faran un col·loqui amb el públic assistent.
El dia 9 de març, se celebrarà un festival de rap feminista, a les 
20 h, als locals d’assaig, organitzat per Kanyapollet.
Durant tot el mes s’organitzaran diverses exposicions relaci-
onades amb la dona: a la Biblioteca, “Lletres violetes”, sobre 
llibres que parlen del feminisme, de la presa de consciència 
i la lluita de la dona; i l’exposició fotogràfica “La dona”, a 
càrrec d’Acció Fotogràfica Ripollet, a la Biblioteca i també a 
la Sala d’Art del Centre Cultural.

nnnnnnn
Un mes ple d’activitats pel Dia
per a la Visibilitat Trans a Ripollet
Amb motiu del Dia per a la Visibilitat 
Trans el dia 31 d’aquest mes a Ripo-
llet es celebraran una sèrie d’actes de 
conscienciació i visibilització. Durant 
tot el mes al Mercat Municipal s’hi 
exposarà Construccions Identitàries. Work 
in Progress de la fotògrafa Mar C. Llop, 
el 12 de març hi haurà una xerrada a 
l’Escola El Martinet a càrrec de Chrys-
sallis, Associació de famílies de menors 
transsexuals, i del 29 al 31 la bandera 
trans onejarà a l’Ajuntament.

nnnnnnn
Exposició fotogràfica
al Mercat Municipal
L’exposició “Construccions 
Identitàries. Work in Pro-
gress”, de Mar C. Llop, autora 
del llibre homònim, estarà 
disponible durant tot el mes al 
Mercat Municipal com a acti-
vitat destacada del Dia per a la 
Visibilitat Trans. A la presen-
tació, celebrada el passat 28 de 
febrer, van assistir-hi l’autora 
i Fran Sánchez, regidor de 
Polítiques LGTBI.
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La primavera arriba carregada 
d’activitats dedicades a la 
natura i el medi ambient
Aquest mes de març, es podrà gaudir del bon temps i moure’s pel medi 
ambient. El primer acte, promogut des de la Regidoria de Medi Ambient, 
amb el suport de Ripollet Natura i Jardinet, serà el Clean Up Day, que 
s’organitza el divendres, 15 de març i és una jornada de neteja per digni-
ficar la llera del riu Ripoll i el vial que la ressegueix. L’activitat, que té un 
caràcter lúdic i de conscienciació, posa per sobre de tot la seguretat dels 
voluntaris, que poden ser de totes les edats. Es proporcionaran guants i es 
recomana portar calçat còmode i resistent. L’any passat es va recollir més 
d’una tona de deixalles.
A més, del 24 al 29 de març, Ripollet acollirà una sèrie de tallers i activitats 
a l’Horta Social i al voltant del riu Ripoll, en el marc del Ripollet Cultiva’t. 
Entre aquestes, hi ha prevista, el 24 de març, la presentació del projecte de 
Recuperació mediambiental del riu Ripoll, amb la participació de Natu-
ralea, que ha redactat el projecte. Serà de 10 a 12 h i cal inscripció prèvia 
a casanatura@ripollet.cat fins al 8 de març. D’altra banda, amb la col-
laboració de Jardinet SCCP, també s’han programat diverses jornades de 
treball, amb alumnes de l’Institut Lluís Companys i els d’altres centres com 
ara l’escola Gassó i Vidal o els alumnes del curs Tastets d’oficis del Patronat 
Municipal d’Ocupació. Divendres, 29 de març, es tancarà el Ripollet Culti-
va’t amb una jornada lúdica amb els hortolans de la zona.
També a finals de mes es donarà inici a les dues Jugatecambiental de 
Ripollet: la del parc Massot, gestionada per La Gresca i la del parc dels 
Pinetons, a càrrec de l’Associació Ripollet Natura. Per problemes d’agenda, 
s’ha hagut d’ajornar al 10 d’abril una visita i la jornada de treball conjunta 
de l’Aula Oberta de l’Institut Lluís Companys amb els de l’Aula Oberta de 
l’Institut Cavall Bernat de Terrassa. Finalment, el 12 d’abril se celebrarà el 
Dia de l’arbre, amb la plantació d’arbres per part dels alumnes de 6è.

Eloi Isern
President de l’Associació Ripollet Natura
—
Ripollet Natura és l’associació que 
gestiona la Casa Natura des de l’any 
2000 i s’encarrega de difondre valors 
mediambientals a persones de totes les 
edats a través de formació, activitats i 
exposicions.
—
Quin és l’objectiu de la Casa Natura?
Des de l’associació, transmetem valors i 
actituds a persones per millorar el món que 
ens envolta, sense importar l’edat. Creem 
lligams emotius entre ells habitants de 
Ripollet i el medi. Si coneixes la natura, te 
l’estimes i si l’estimes, la cuides. 

Quina és la biodiversitat de Ripollet? 
Ripollet i en especial el riu Ripoll, ha 
augmentat la seva biodiversitat moltíssim 
en els últims 15 anys. A més dels projectes 
de neteja i conservació de la natura que s’hi 
han dut a terme, el riu té l’avantatge d’estar 
entre les muntanyes de Collserola i el Parc 
Natural de Sant Llorenç de Munt, una vall 
amb unes condicions idònies per al desen-
volupament de la fauna i la flora. 

Quines activitats dueu a terme?
A part de les exposicions i la formació, 
unes de les més conegudes són les jugate-
ques ambientals, que s’organitzen des de 
l’Àrea Metropolitana. En tenim dues, al 
parc dels Pinetons, que portem nosaltres 
i al parc del Massot, la que coordina la 
Gresca. Malgrat que estan orientades a la 
quitxalla, les activitats es poden gaudir en 
família i busquen apropar la natura a la 
ciutadania. Aviat, també vindran el Clean 
Up day i el Dia de l’arbre.

En què consisteixen?
Una se centra a netejar i conscienciar a 
infants en edat escolar i adults sobre el 
nostre impacte a la natura i l’altra la fan 
els infants de 6è de primària i consisteix 
a plantar arbres. Ambdós són exemples 
excel·lents de la nostra feina, ja que creen 
un vincle emocional entre la població i el 
seu entorn, de forma que, en uns anys, ve-
uen florir, literalment, el resultat de la seva 
participació.

L’AFEGIT

L’any passat, alumnes dels centres educatius de Ripollet i 
voluntaris de totes les edats van recollir més de 1000 kg de brossa



24 /   Núm. 245 — Març 2019

PuNT
I APART

Es presenta el Pla director de 
remodelació del Poliesportiu Municipal
El regidor d’Esports, Ramiro Moldes, acompanyat per tècnics 
del Patronat Municipal d’Esports, va presentar el passat 21 
de febrer el Pla Director de reforma del Poliesportiu Munici-
pal. Es tracta d’un ambiciós projecte de ciutat, realitzat per 
l’AMB amb la col·laboració del PAME i aportacions dels tre-
balladors del Poliesportiu i de la Taula per la diversitat fun-
cional. L’Àrea ja ha començat a treballar el projecte executiu, 
que tindria un cost aproximat de 9 milions d’euros i 2 anys i 
mig de període d’obres, les quals es farien en dues fases, in-
tentant minimitzar al màxim l’afectació als usuaris. Un pro-
jecte que podria ser una realitat la pròxima legislatura.

El Ple es va començar a treballar ara fa més d’un any, amb 
l’objectiu de reordenar els espais, afegint claredat estructural 
i relació de nivells a totes les plantes i entre edificis. Permet 
aconseguir una imatge unitària de tot el conjunt d’edifica-
cions, ordenar la circulació interior de persones i guanyar 
espais, accessibilitat i llum natural.
El Poliesportiu rep actualment una mitjana de 8.500 usuaris a 
la setmana i recull al voltant d’unes 70 queixes l’any, relatives, 
principalment, a les instal·lacions de l’edifici de les piscines 
descobertes. Un edifici que serà enderrocat amb l’execució 
d’aquest nou projecte, per tal de donar continuïtat a l’edifici 
principal, ampliant la zona de vestidors. També s’eliminarà 
l’actual espai d’activitats dirigides i l’annex del bar, el que per-
metrà ampliar l’espai de gespa de les piscines descobertes.

Tres plantes destinades a l’activitat física
El Pla Director, com a criteri general, mira d’aprofitar al 
màxim els valors estructurals dels edificis existents, fona-
mentalment de l’edifici principal, mantenint la planta baixa, 

el soterrani i, parcialment, la planta primera. Al soterrani es 
millora l’habitabilitat i la salubritat, amb la construcció d’un 
pati anglès en continuïtat amb l’espai exterior, que permet 
l’entrada de llum natural. A banda de les sales d’entrenament, 
es baixa l’alçada del terra de la sala central, per tal que sigui 
possible jugar competicions de tenis taula en Divisió d’honor.
La planta baixa es reordena amb dos grans passadissos, s’amplia 
la zona de vestidors, amb separació modular per tal d’adaptar 
els espais segons les necessitats. Es preveuen vestidors per a 
grups, entitats, abonats, cursets, monitors i per a persones amb 
diversitat funcional. A la planta primera se situarà una nova 
zona de gimnàs, activitats dirigides i cicle indoor, amb un 
pati exterior que possibilitarà l’activitat a l’aire lliure. A la part 
central, es reagrupen les oficines, properes a un accés inde-
pendent. La coberta es reestructurarà, construint un nou espai 
central de 160 m² destinats a administració i amb una nova 
estructura que permetrà l’entrada de llum natural.
L’Ajuntament realitzarà pròximament diverses presentacions 
del pla a la ciutadania i al món associatiu, donat que “no és un 
projecte tancat i està obert a les aportacions que ens puguin 
fer arribar”, va assegurar el regidor d’Esports.

Altres millores exteriors
A banda d’aquest Pla Director, Moldes va aprofitar l’acte per 
tal de comentar algunes de les properes actuacions previstes 
a les instal·lacions exteriors, com és la instal·lació de la gespa 
artificial a la pista d’atletisme o el tancament de la pista de 
grades. Actualment, està en procés de licitació el projecte 
de canvi de finestres de la piscina exterior i l’arranjament de 
les goteres i el projecte de millora de les pistes de bàsquet 
exteriors.

Maqueta de la vista exterior de la remodelació del Poliesportiu Municipal

El regidor d’Esports, Ramiro Moldes,
mostrant les maquetes. A la dreta,
vista interior del vestíbul i accessos
a les diferents plantes. 
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Dimecres 6
CARNAVAL: DESPENJADA
DEL CABRABOC DEL BALCÓ
I TABALADA
A les 18.30 h, al Casal de Joves
A càrrec dels Diables de Ripollet

SARDINADA DE CARNAVAL
A les 20 h, al parc Rizal
A càrrec de l’Associació Gastronòmica 
El Setrill.

Diumenge 3
VERMUT LILA EN SUPORT
A LA VAGA DEL 8-M
A les 13 h, a la plaça del Molí
Organitza: Comitè de dones de Ripollet

Dilluns 4
CONCENTRACIÓ PER LES PENSIONS
A les 18 h, a la plaça de Pere Quart
Organitza: Marea Pensionista de Ripollet

Dimarts 5
BALL DE CARNAVAL
A les 17 h, al Casal d’Avis
Organitza: Casal d’Avis

l’Agenda 
març 2019

 Rauxa  Sarayeye  Meraki

Quin
cartell vols
per a la Festa
Major 2019?
Tria la teva
opció!

Votacions fins
al 6 de març,
a les 13 h

XERRADA INFORMATIVA SOBRE 
LA PREINSCRIPCIÓ DE P3
A les 17 h, al Teatre Auditori
Xerrada adreçada a les famílies amb infants 
que començaran P-3 el curs 2018-2019.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEMA: EL DIA MÉS CURT: 
JUNIOR BEAT
A partir de les 17.30 h, a la Biblioteca
El cinema per a infants més destacat del 
moment, petites grans pel·lícules de la mà 
d’alguns dels millors festivals especialitzats.
Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet 

XERRADA: PLANS DE PENSIONS
A les 19 h, al Centre Cultural
Xerrada sobre els plans de pensions, per 
conèixer en detall els plans i els riscos de 
contractar-los.
Organitza: Marea Pensionista de Ripollet

Dijous 7
MANIFESTACIÓ 8M A TERRASSA
Sortida de la plaça del Molí
Confirmeu hora a través de les xarxes 
socials de Comitè de dones de Ripollet.
Organitza: Comitè de dones de Ripollet

Divendres 1
CARNAVAL: CERCAVILES A LES
ESCOLES, PARADES GUARNIDES 
AL MERCAT MUNICIPAL I FESTA
Carnaval infantil a la pl. del Molí
Espectacle infantil per als més petits
Amb Jordi Tonietti and The Bus Band,
a les 17.30 h

Festa per al públic adolescent
A les 18.45 h, amb punxadiscos

NITS DE MÚSICA: CARNAVAL
A les 20 h, al Teatre Auditori
Organitza: Nits de música de l’AETMV

CARNAVAL AL MERCAT
Durant tot el dia
Animació, festa i concurs d’Instagram.
Organitza: Associació de Paradistes del 
Mercat Municipal

Dissabte 2
RUA DE CARNAVAL
Plantada de comparses
A les 17 h, al c. de Sarrià de Ter

Desfilada de les comparses
A les 17.30 h, pels carrers de la ciutat.

BALL DE CARNAVAL JOVE
A les 23.30 h, al Pavelló Municipal
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CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
ELS DIARIS DE LA CIRERA
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Per a infants de 8 a 12 anys. Places 
limitades.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CONFERÈNCIA-PRESENTACIÓ:
LA REVUELTA DE LAS MUJERES
A les 18.30 h, al Centre Cultural
Presentació de la novel·la del periodista 
cerdanyolenc Toni Àlvaro, amb la 
presentació de Ramon Martos.
Orgamtza: Grups d’Estudis Ripolletencs

RIPOLLETRES: YO NO SOY DE NADIE
A les 19 h, a la Biblioteca
Presentació de la nova novel·la de Tamara 
Marín, Yo no soy de nadie, i conversa 
amb l’autora.
Orgamtza: Ajuntament de Ripollet.

Divendres 8
8M: DIA DE LA DONA
A les 10 h
Concentració de dones a la pl. del Molí.
A les 12 h
Lectura del “Manifest 8M Ripollet”.
A les 17 h
Sortida cap a la manifestació a Barcelona. 
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet

TEATRE: ISMENE
A les 21 h, al Teatre Auditori
Ismene, de Carole Frèchette, és un dels 
únics testimonis que va sobreviure a la 
tragèdia atroç de la seva nissaga en l’antiga 
Grècia. Preu: 5 € per als associats i 7 € per 
al públic general.
Organitza: AETMV

Dissabte 9
TALLER: “CASETA PER AL TE”
A les 9 h, al Centre Cultural
Taller de manualitats per crear una caseta 
per al te. Places limitades. Preu: 35 €.
Organitza: Racons per Gaudir Palau 
Ausit

TALLER: “CREA LA TEVA FADA 
WALDORF DE PRIMAVERA”
De 10.30 a 13 h, a Els Solets-Minnilàndia
Vine a crear la teva Fada Waldorf. Dirigit 
a adults o a infants a partir de 7 anys 
acompanyats d’un adult. Cal inscripció 
prèvia. Preu: 20€ (inclou tots els materials)
Organitza: Els Solets-Minnilàndia

IOGA EN FAMÍLIA
A les 11 h, al Centre Cultural
Adreçat a infants de 5 a 12 anys. Preu: 4 
euros per infant.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTIVAL SAM VIU: WILD MAMAS
A les 13 h, al parc del Riu Ripoll
Open Day Music amb Wild Mamas 
(banda de Ripollet)
Organitza: Associació Sam Viu

FESTA DE LINE DANCE
A les 17 h, al Centre Cultural
Organitza: RI-POLLET en línia

FESTIVAL DE RAP FEMINISTA
A les 20h, als locals d’assaig
Amb motiu del Dia Internacional de les 
dones
Organitza: Associació Musical 
Kanyapollet.

Diumenge 10
FESTIVAL SAM VIU: RICHARD RAY
FARRELL & BIG STONE WORKERS
A les 13 h, al parc del Riu Ripoll 
Actuació en directe de Richard Ray 
Farrrell & Big Stone Workers.
Organitza: Associació Sam Viu

PETIT MERCAT VELL: 
EL PEIX IRISAT
A les 18 h, al Teatre Auditori
Titetelles a càrrec de Tanaka Teatre. Infants 
a partir de 3 anys. Entrades al web del 
teatre i una hora abans al mateix teatre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dilluns 11
CAFÈ LITERARI: MIENTRAS 
VIVIMOS
A les 15.30 h, al Centre Cultural
Tertúlia literària al voltant de la novel·la 
Mientras Vivimos, de Maruja Torres.
Organitza: AETMV

BIBLIOLAB: VIVA LA VIDA, FRIDA!
A les 18 h, a la Biblioteca
Per commemorar el Dia Internacional de 
les Dones, farem una obra de scrapbook 
amb la imatge de la Frida Kahlo.
A càrrec de Kevin Muñoz.
Per a adults. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

XERRADA: “LA VIOLÈNCIA 
VERS LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT”
A les 19 h, al Centre Cultural
Xerrada informativa.
Organitza: Grup de dones per la igualtat.

CURS GRATUïT PER ENTITATS: 
INCLOURE LA PERSPECTIVA DE
GÈNERE ALS PROJECTES
De 19 h a 22 h, al Centre Cultural
Activitat de formació per a entitats.
Inscripció prèvia al Centre Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

Dimarts 12
XERRADA SOBRE INFANTS TRANS 
A les 16.30 h, al Martinet
Xerrada informativa a càrrec de l’associació 
Chrysallys, de famílies amb infants trans. 
Obert a tothom.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i AFI 
El Martinet. 

TARDA DE JOC EN FAMÍLIA: 
‘DIA DEL PARE O PERSONA 
ESTIMADA’
De les 17.30 a les 19 h, a Els Solets-
Minnilàndia.
Cal inscripció prèvia. Preu: 7,50€/família
Organitza: Els Solets-Minnilàndia
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CLUB DE LECTURA LLEGIR
EL TEATRE: EL fUTUR
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Obra d’Elena Tornero. A càrrec de Mònica 
López, d’Amics del Teatre.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 13
HORA DEL CONTE: 
CONTES DE POMES
A les 17.30 h, a la Biblioteca
A en Baldiri li agraden les pomes, per això, 
quan es troba el barret màgic, li demana 
tenir una pomera al menjador!. 
A càrrec d’Ingrid Domingo.
Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

Dijous 14
CLEAN Up DAY
A les 10 h, al pont de vianants
Acte obert a tota la ciutadania amb la 
participació de centres educatius. Inscripció 
prèvia fins 8 de març.
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

VEREDICTE DEL CONCURS DE 
CARTELLS DE LA FESTA MAJOR
A les 19.30 h, al centre cultural
Publicació del guanyador del concurs de 
cartells de la festa major 2019
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CAFÈ PEDAGÒGIC: “COM POSAR
LÍMITS ALS INFANTS?”
De les 18 a les 19.15 h, a Els Solets-
Minnilàndia
Cal inscripció prèvia. Preu: 10€/família 
(dirigit a adults)
Organitza: Els Solets-Minnilàndia

Divendres 15
PRESENTACIÓ: MONSTRUARI
A les 19 h, a la Biblioteca
Deu autores i autors us mostraran éssers 
extraordinaris per diferents raons, algunes 
terribles, i algunes magnífiques. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: HISTòRIA 
DEL CINEMA MUSICAL NORD-
AMERICà (45A SESSIÓ) 
A les 20 h, al centre cultural
A càrrec de Lluís López i Joana Raja
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

Dissabte 16
SENDERISME: ETAPA 6. GR-151
A les 6.30 h al c. del riu Ripoll cantonada 
amb el c. del Molí d’en Ginestar
Parador de Vic-Tavertet, desnivell de 
pujada de 952 metres.
Organitza: Centre Excursionista de 
Ripollet

TROBADA LOCAL DE PATINATGE
A les 9 h, al Pavelló Municipal Joan Creus
Organitza: PAME i Club de Patinatge 
Artístic Ripollet

VEREDICTE II CONCURS 
INSTAGRAM DE CARNAVAL
A les 10 h, al Centre Cultural
Organitza: AFOCER

CUINA EN FAMÍLIA
A les 11 h, al Centre Cultural
Adreçat a infants de 5 a 12 anys. Preu: 4 
euros per infant.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTIVAL SAM VIU: LOS BONGO 
BEAT
A les 13 h, al parc del Riu Ripoll
Open day music amb els Bongo Beat
Organitza: Associació Sam Viu

STORYTIME: “A PRESENT FOR 
GRANNY” 
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 de 3 a 8 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: YO SOY DIFERENTE
A les 18 h, al Teatre Auditori.
¿Qui no s’ha sentit rebutjat alguna vegada, 
a la feina, per un amic o un familiar? El 
protagonista de “Yo soy diferente” no es 
rendirà fins a complir el seu somni: fer 
amics de veritat.
Organitza: Centre Ocupacional Aspasur 
Ripollet

Diumenge 17
BALLADA DE GITANES
A les 11 h, a les pistes de l’ESBAR
Amb les colles de gitanes del Vallès.
Organitza: Colla de Gitanes de Ripollet

CONCURS DE MIGUES
A les 9 h, al parc de Ferran Ferré
Amb les colles de gitanes del Vallès.
Organitza: AV Can Mas 

FESTIVAL SAM VIU: DANNY DEL 
TORO & FEDE AGUADO
A les 13 h, al parc del Riu Ripoll
Concert de Danny del Toro & Fede 
Aguado.
Organitza: Associació Sam Viu

Dilluns 18
MURAL COMMEMORATIU
Al matí, al c. Padró (mur de la pl. de 
l’Església)
Mural commemoratiu. A càrrec d’Anna 
Maga
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: YO SOY DIFERENTE
A les 18 h, al Teatre Auditori.
Organitza: Centre Ocupacional Aspasur 
Ripollet

Dimarts 19
CLUB DE CÒMIC INFANTIL: HILDA
A les 17.30 h, a la Biblioteca
El món de la Hilda, de Luke Pearson., està 
ple d’emocions, aventures i màgia. 
Per a infants de 8 a 12 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

EXPLICACIÓ DE “TOSCA”
A les 20 h, al Centre Cultural
Amb motiu de la seva projecció des de 
l’Opernhaus de Zuric
Organitza: AETMV
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Dimecres 20 
LLEGIM I CREEM: CAPUTXETES
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Redescobrim la Caputxeta! 
Per a infants a partir de 4 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 21 
BIBLIOSOUND: MIDNIGHT SUN
A les 20 h, a la Biblioteca
Duet musical de dos joves de Ripollet, 
Natalia Murillo i l’Alberto Acero.
En col·laboració amb l’Associació Musical 
Kanyapollet.

Divendres 22
25 ANYS DE LA GRESCA
De les 17 a les 23 h, al parc del Massot
La Gresca celebra els seus 25 anys, una 
festa que inclou activitats per a tothom, 
per a infants, joves, adults i famílies i gent 
gran. Durant tota la festa hi haurà un punt 
d’informació i venda de productes solidaris 
al Parc del Massot.
-17 h - Manifest de la gent gran. Inici de 
festa
-17.15-19.15 h - Ludiespai (jocs de fusta 
gegants.
-18-19 h - Tallers o contes per adults 
-19.30-20.30 h - Taller de foc (Diables de 
Ripollet)
-21-23 h - Concerts joves

XERRADA: “LES DONES
A L’AFGANISTAN”
A les 19 h, a la Biblioteca
Xerrada i col·loqui amb l’escriptora 
afganesa Nadia Ghulam, autora d’El 
secret del meu turbant, sobre la situació 
de la dona al seu país d’origen, en un 
context d’opressió extrema. A càrrec de 
Nadia Ghulam.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: EL pREU,
D’ARTHUR MILLER
A les 21 h, al Teatre Auditori
Dos germans es retroben a les golfes de 
la casa familiar després de 16 anys. La 
casa s’ha d’enderrocar i s’ha de decidir el 
preu dels mobles. A El Preu, es debat 
dolorosament el pes irreversible de les 
nostres decisions. Preu: 16 €.
Organitza: AETMV

Dissabte 23
ARDUINO DAY 2019
A les 11 h, al Centre Cultural
Organitza: Ripolab Hacklab

CONCERT CORAL ELS PINETONS
A les 11 h, al Teatre Auditori
Organitza: AFA Els Pinetons

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE: 
MÉS QUE CONTES
A les 11.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de Mercè Martínez.
Per a infants de 5 a 12 mesos. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

25 ANYS DE LA GRESCA
De les 12 a les 19.30 h, al parc Massot
-12-12.30 h - Cercavila pels carrers del 
barri. Inici de festa.
-12.30-13.30 h - Vermut & Swing
-14-16 h - Dinar de germanor. Concurs 
de paelles.
-16 h - Entrega de premis del concurs
-16.15 h - Esquetx de teatre. Grup de 
teatre de La Gresca.
-16.30-18 h - Espai de jocs i tallers, 
mercat dels 25 i espai del te. Zona petita 
infància.
-16.30-18.30 h - Espectacle amb gossos
-19-19.30 h - Pastís d’aniversari.

Diumenge 24
CAMPIONAT D’E-SPORTS PENYES 
FUTBOL GAMES
A les 10 h, al Centre Cultural
Amb motiu del 45è aniversari de la Penya 
Barcelonista de Ripollet, juntament amb la 
Confederació Mundial de Penyes del FC 
Barcelona, celebrarà un campionat d’eSports 
amb premi. Incripcions a partir del 18 de 
febrer, al Centre Cultural.
Organitza: Penya Barcelonista de Ripollet.

SETMANA RIPOLLET CULTIVA’T
Del 24 al 29 de març. 
Tallers i activitats diverses a l’Horta Social. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Jardinet SCCP.

PRESENTACIÓ: PROJECTE DE 
RECUPERACIÓ AMBIENTAL DEL 
RIU RIPOLL
De 10 a 12 h, al parc del riu Ripoll
Acte de presentació del projecte de 
Recuperació mediambiental del riu Ripoll. 
Amb la participació de Naturalea. 24 de 
març. De 10 a 12 h. Inscripció prèvia a: 
casanatura@ripollet.cat fins 8 de març. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

Dilluns 25
MOVEM EL TEATRE
Tot el dia, a diversos punts de Ripollet 
Les accions de Movem el teatre es 
realitzaranen diferents espais singulars 
de Ripollet. En alguns casos us avisarem 
abans del lloc i l’hora, però d’altres seran 
“escenaris ocults” que es trobaran durant 
el dia o als quals s’hi podrà accedir per 
invitació. 
Organitza: AETMV

EL DIA MÉS CURT: pERLES
DEL QUébEC
A les 19 h, a la Biblioteca
Projecció d’una selecció de curts programats 
pel Festival REGARD, Festival 
International du Court Métrage au 
Saguenay. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

RIPOLLET ESCAPE CITY (23/03)
De 9.30 a 14.30 h, 
Ripollet Escape City és una activitat 
tipus ‘Escape Room’ inclosa en el 
programa de l’Any Scènica que es fa 
a tota la ciutat, i per primera vegada 
a Ripollet. Les proves i enigmes que 
caldrà superar giraran entorn a espais, 
personatges i continguts vinculats amb les 
arts escèniques a Ripollet. Les inscripcions 
es poden fer a partir de l’1 de febrer, a 
través del web escapecity.net. Hi poden 
participar equips de 2 a 6 persones, 
majors de 10 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Playful Events
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Dimecres 27
HORA DEL CONTE: LES 
DISFRESSES ‘ENCONTADES’
A les 17.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de Sandra Rossi. Per a infants a 
partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEFÒRUM
A les 19 h, al Centre Cultural
Organitza: Grup de dones per la igualtat.

Divendres 29
CLUB DE LECTURA:
LA DONA DE pApER,
DE RABIH ALAMEDDINE
A les 17.30 h, a la Biblioteca
L’Aallija, una dona d’uns seixanta anys, 
amb els cabells tenyits de blau ens parla 
de la seva vida, però quina vida? A 
càrrec d’Alícia Gil. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

LES MÚSIQUES D’ENLLAÇ
A les 20 h, al Centre Cultural
Amb Milagros Vallès i Joan-Ramon 
Gordo.
Organitza: AETMV

TEATRE: LA pOLS
A les 21.30 h, al Centre Parroquial
Organitza: Amics del Teatre

Dissabte 30
TROBADES AMB L’ART
Hora a concretar
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TROBADA LOCAL ESCOLAR 
D’ATLETISME PISTA
A les 9 h, al Poliesportiu
Organitza: PAME i Ripollet Unió 
Atlètica

XERRADA: “LA IMPORTÀNCIA 
DE L’ENTORN EDUCATIU EN ELS 
VIVENCIES EMOCIONALS DELS 
INFANTS”
A les 11 h, al Centre Cultural
A càrrec del doctor Moyà, neuròleg infantil. 
Inscripcions a associacio.rabeig@gmail.com. 
Organitza: Associació el Rabeig

FESTIVAL SAM VIU: PAEJAM 
SESSION
A les 13 h, al parc del Riu Ripoll
Jam Session amb paella oberta a tots els 
músics.
Organitza: Associació Sam Viu

ACTE D’HOMENATGE
I DESCOBRIMENT DE LA PLACA
EN RECORD A DAVID MARTÍNEZ.
A les 19 h, als locals d’assaig
Amb concerts a càrrec dels grups locals.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Associació Musical Kanyapollet.

TEATRE: LA POLS
A les 21.30 h, al Centre Parroquial
Organitza: Amics del Teatre

Diumenge 31
JUGATECAMBIENTAL PINETONS 
A les 11.30 h, al parc dels Pinetons
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripollet i AMB Parcs.
Organitza: Ripollet Natura

JUGATECAMBIENTAL MASSOT
A les 11.30 h, al parc Massot
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripollet i AMB Parcs.
Organitza: La Gresca

PRESENTACIÓ: PROJECTE 
COL·LECTIU DE L’ANY SCÈNICA
A les 12 h, al Centre Cultural
Presentació del projecte col·lectiu amb 
Imma Salomón, primera ballarina del 
Ballet Nacional d’Espanya.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

JUGA AMB LA HISTÒRIA: 
“OMBRES QUE FAN HISTÒRIES”
A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata
Coneix de manera divertida els orígens del 
teatre d’ombres i crea el teu propi ninot. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Preu: menors de 5 anys, 1,5 €; a partir de 
5 anys, 4 €.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTIVAL SAM VIU: PAQUITO
SEXMACHINE& GNAPOSS 
GROOVE DUO
A les 13 h, al parc del riu Ripoll
Actuació en directe de Paquito Sexmachine 
& Gnaposs Groove Duo
Organitza: Associació Sam Viu

ESPECTACLE: “MIENTRAS 
DORMÍA...”
A les 18 h, al Teatre Auditori
Direcció i coreografia Noelia España. Amb 
la col·laboració de: Juan López, Sílvia 
Mor, Inma Rodríguez. A la guitarra: 
Eduardo Sánchez
Organitza: Dansa Jove Ripollet

Altres activitats
CONCURS PER INSTAGRAM 
DEL CARNAVAL AL MERCAT
DE RIPOLLET
De l’1 al 8 de març 
Consulteu les bases a Facebook i Instagram 
de l’Associació de Paradistes del Mercat
Organitza: Associació de Paradistes del 
Mercat

TALLERS DEL KFTÓ
Dimarts de 18 a 20 h: Cuina
Dijous de 19 a 20.30 h: Llengua de signes 
Inscripcions a kftoripollet@gmail.com.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CURS DE CUINA TRADICIONAL
Tots els dilluns, al Centre Cultural
De 10 a 22 h. Inscripcions
al Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

TALLER PER A CUIDADORS: 
MOVILITZACIONS I MECÀNICA 
POSTURAL PER A PERSONES 
DEPENDENTS
Cada dimarts de març, de 17 a 19 h, al 
CAP Pinetons
Inici: 5 de març. Taller per facilitar la 
mobilització de pacients i prevenir lesions 
en els cuidadors. Cal inscripció prèvia. 
Places limitades. Inscripcions al CAP 
Pinetons, CAP Ripollet i CAP La 
Farigola.
Organitza: Centres d’Atenció Primària de 
Ripollet
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us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
que organitzin actes el mes 
de febrer, poden enviar 
la informació abans del
20 de febrer al correu
electrònic info@ripollet.cat.

Exposicions
CENTRE CuLTuRAL
 
Del 27 de febrer al 24 de març, al
Vestíbul
Exposició: Projectes dels Pressu-
postos Participatius 2019

De l’1 al 17 de març
“La Dona”, a càrrec d’Acció 
Fotogràfica
Recull de 20 imatges creades per rei-
vindicar el 8 de març, dia de la dona.

Del 18 de març al 28 d’abril,
a la Sala d’Art 
‘Fabricar passats, fabricar futurs’, 
projecte de l’artista Claudio Zulian, 
impulsat per La Virreina Centre de 
la Imatge

CIP MoLÍ D’EN RATA
“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. 
* Les instal·lacions el CIP Molí d’en 
Rata romandran tancades del 22 de 
desembre fins al 7 de gener, ambos 
inclosos.

BIBLIoTECA
Del 4 al 30 de març
“La Dona”, a càrrec d’Acció 
Fotogràfica
Recull de 20 imatges creades per rei-
vindicar el 8 de març, dia de la dona.

Del 4 al 30 de març
“Lletres violetes”
Mostra bibliogràfica de llibres que 
parlen del feminisme, de la presa de 
consciència i de la lluita individual i 
col·lectiva de la dona, tot mostrant 
el boom editorial dels darrers anys 
entorn aquesta temàtica social. 

CASA NATuRA
De l’11 de febrer al 22 d’abril
Exposició fotogràfica
“2n memorial a Ramón Lorenzo” 
A càrrec d’Acció Fotogràfica.

MERCAT MuNICIPAL
Del 28 de febrer al 31 de març
Construccions identitàries. Work 
in Progress.
Fotografies de Mar. C. Llop, autora 
del llibre del mateix títol.

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

5È TALLER SOBRE FIBROMIÀLGIA
Cada dimarts de 10 a 12 h, al CAP 
Pinetons
Del 26 de març al 14 de maig. Cal 
inscripció prèvia. Places limitades. 
Inscripcions al CAP Pinetons, CAP 
Ripollet i CAP La Farigola.
Organitza: Centres d’Atenció Primària de 
Ripollet

TALLER DE BALL ANÍMIC
Cada dimarts al Centre Cultural
De 17 a 18 h.
Organitza: Associació Fibromiàlgia i 
Síndrome de Fatiga Crònica 

TALLER DE TXIKUNG
Cada dimecres al Centre Cultural
De 10 a 11 h.
Organitza: Associació Fibromiàlgia i 
Síndrome de Fatiga Crònica

CURS D’ORIENTACIÓ
DE MUNTANYA
Cada dijous, a un punt a acordar
De 19.30 a 21 h. Corbes de nivell, 
brúixola, mapes, escales, perfils… Tot 
el que cal saber per orientar-se a la 
muntanya.
Organitza: Institut Palau Ausit. 

ENCANTS DELS ATURATS
Tots els dissabtes, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania, 
els dissabtes no festius, de 9 a 15 h. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

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

MAÑANITAS FLAMENCAS
Tots els diumenges, a la 
Peña La Macarena
De 10.30 a 15.30 h. Música flamenca en 
directe, de la mà d’artistes locals i visitants 
Organitza: Agrupació de Pessebristes

NOU CURS DE CATALÀ
De 10 a 13 h i de 16.30 a 18.30 h, al 
Centre Cultural
Noves inscripcions als cursos de català a 
partir del 4 de març al centre Cultural. Inici 
de curs el 25 de març
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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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Andrea
Lamich i David
Salgado
Fundadora i voluntari
de l’Escola Popular Rizal

QuI éS...

L’Escola Popular Rizal és un projecte 
sense ànim de lucre, sorgit dins la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
de Ripollet, que ajuda a les famílies 
sense recursos econòmics que no 
poden pagar classes de reforç als seus 
fills. L’Andrea i el David són dos dels 
12 voluntaris, d’entre 18 i 25 anys, que 
organitzen activitats cada dimecres al 
local de la PAH, a l’illa interior del parc 
de Rizal. Un dels principals eixos del 
seu projecte és la lluita contra l’obs-
taculització de l’accés a la cultura i 
l’educació que pateixen les famílies de 
renda baixa.

Què és l’Escola Popular Rizal?
Andrea: L’Escola Popular és un projecte 
que parteix de la necessitat de famílies 
vulnerables de garantir una educació 
de qualitat per als seus infants. Aques-
ta limitació crea una gran desigualtat 
d’oportunitats respecte als altres infants; i 
l’Escola ofereix classes de reforç, activi-
tats i oci, de forma gratuïta, una vegada 
per setmana per intentar-los ajudar, en la 
mesura del possible. 

D’on va sortir la idea?
A: Vam començar-ho un parell de joves 
que estudiàvem Dret a la universitat i 
ens interessava molt la PAH. Volíem 
oferir ajuda jurídica, però ells en sabien 
molt més que nosaltres. Llavors, parlant 
amb els joves del barri i les famílies, ens 
vam adonar que hi havia aquesta manca. 
Quan vam començar a parlar de crear 
l’escola, moltíssima gent ens va donar 

suport. Una vegada vam crear el perfil a 
les xarxes socials, ens van contactar altres 
persones que volien ser voluntàries.

Sou tots estudiants universitaris?
David: No, tenim perfils molt dife-
rents. Hi ha persones que encara fan el 
batxillerat, altres que ni han acabat la 
secundària, però tots hi volen posar el 
seu granet de sorra. Acostumem a ser 
entre 2 i 4 voluntaris cada dimecres, però 
esperem que en el futur tinguem a més 
persones. 

Quines activitats feu a l’escola?
D: Ajudem als infants amb els deures, 
jocs, classes de reforç... Però ens esfor-
cem a portar la feina feta des de casa i 
oferir una formació com la que podrien 
trobar en altres centres. No val anar-hi 
sense res i improvisar. Cadascú aporta els 
seus talents perquè sempre sigui variat i 
els nens s’ho passin bé i vulguin tornar. 
De moment, tenim a 10 alumnes d’entre 
5 i 16 anys, però s’espera ampliar aquest 
número fins als 13 infants. Això fa que 
s’hagi de separar grups i tenir molt en 
compte a quines edats ens estem dirigint. 
A més a més, els dies que hi ha escola, els 
pares es poden acostar i veure com fem 
les classes o demanar informació. 

Us ha sorprès alguna cosa?
A: Jo havia fet classe a nanos més grans i 
ha estat la primera vegada que ensenyo 
a infants de 5 anys, que estan aprenent a 
llegir i sumar. A l’escola tenim un lema, 
que és una frase de Paulo Freire: “Tots 
sabem alguna cosa, tots ignorem alguna 
cosa, per això tots aprenem sempre”. 
Quan treballes amb ells, veus com gau-
deixen aprenent, i tu aprens a ensenyar 
amb ells, és una experiència fantàstica. 

L’Escola Rizal està només
oberta a socis de la PAH
o gent del barri?
D: Les portes de l’escola estan 
obertes a qualsevol família que 
tingui problemes econòmics, 
i no està limitada només als 
infants. Agraïm a qualsevol 
persona que es vulgui animar a 
ensenyar, o a ajudar en qualse-
vol manera. Adolescents, adults, 
gent gran... tots tenen coses 
a ensenyar i a aprendre. En la 
societat individualista i marcada 
pels diners on vivim, les persones 
perden el valor de la comunitat 
i això fa que les víctimes de la 
injustícia social no tinguin on 

acudir. Ara el projecte ja té tres mesos i 
l’objectiu és formar una comunitat in-
tergeneracional, donar-se suport uns als 
altres i per això admirem molt a la PAH.

Us hi heu vinculat completament.
A: Són un exemple increïble. No només 
pel que fan pel dret a l’habitatge i pel 
suport emocional i el seu activisme per 
a les persones que pateixen un desnona-
ment, sinó també per la seva capacitat 
d’autoorganització i apoderament. Quan 
es vulnera el dret a l’habitatge, els altres 
drets hi van al darrere, entre ells l’edu-
cació. Si no érem capaces d’ajudar per la 
via jurídica, vam decidir de fer-ho per 
l’educativa.

Voleu demanar alguna cosa als nostres 
lectors?
A. Només que estem a la seva disposició 
tant si es troben una situació vulnerable 
com si volen ajudar-nos a fer créixer 
l’Escola. Entre tots podem fer una socie-
tat més solidària i forta.

Albert Borrell
Intus

nnnnnn
“Tots sabem alguna 
cosa, tots ignorem 
alguna cosa, per 
això tots aprenem 
sempre”
nnnnnnn


