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Amb 
totA LA 
LLEtrA

nnnnnnn
Un govern 
d’esquerres
i estable

José M. Osuna
Decidim

Tenim una alegria molt gran, sobretot 
perquè hi ha hagut una major partici-
pació que fa quatre anys i també per 
ampliar el nostre suport i superar en més 
de 2.000 vots al següent partit. Això per-
metrà tenir un govern de transformació, 
d’esquerres i estable, que treballi des del 
minut zero per Ripollet, per aprofundir 
les polítiques de canvi que hem iniciat 
aquests 4 anys. Des de Decidim hem fet 
un esforç per aglutinar totes les forces 
d’esquerres i de transformació per servir 
d’eina al servei de les classes populars i de 
tot Ripollet i vam saber llegir el moment 
i estar per sobre de partits i construir una 
eina encara amb més suports i això ha 
estat entès per la ciutadania.
Fins ara, hem assentat les bases i és l’hora 
d’aconseguir els equipaments que es ne-
cessiten. Aquest mateix estiu ja es veuran 
moltes intervencions als carrers i barris i 
estem convençuts que serà un nou man-
dat ple d’èxits, però també necessitem 
una ciutadania mobilitzada que ens doni 
força i ens exigeixi tot allò al que ens 
hem compromès en aquesta campanya.

Osuna proclamant la victòria de Decidim, la nit del 26 de maig, a El Local, acompanyat
de membres de la llista electoral del partit. Foto: Decidim (Cisco Piñero)

Decidim guanya
les municipals 
i arriba als 10 
regidors
Decidim ha tornat a guanyar les Eleccions Municipals a Ripo-
llet i es queda a només un regidor de la majoria absoluta. En 
un context de major participació, ha reunit el suport de prop 
del 40% de l’electorat, pujant en regidors, passant de 9 a 10 
i també creixent en vots, arribant als 6.578 vots, 1.828 vots 
més (+38,5%) que les passades municipals.
El PSC es manté com a segona força, amb 6 regidors i un 
25,79% dels vots, tot i pujar 1.095 vots, fins als 4.243 vots. 
En canvi, el mateix partit ha estat el més votat a les Euro-
pees, amb un 32,1% (5.218 vots). En tercer lloc continuen 
Ciutadans, que revaliden els seus 3 regidors, amb un 12,23% 
(2.013 vots, 165 més). Esquerra-Ara-AM es manté amb un 
regidor, amb el 7,68% (1.263 vots, 334 més) i en cinquè lloc 
entra el nou partit Som Ripollet, nascut fa 6 mesos, que 
aconsegueix una regidora, amb un 5,35% (881 vots). En no 
arribar al 5% mínim, perden el seu regidor i, per tant, la re-
presentació municipal: Junts per Catalunya (711 vots) i PP 
(650 vots).
En aquests comicis, la participació ha estat del 60,78% (la 
més alta des de 1987), un 7,42% més que el 2015, quan va 
ser del 53,36%. Les primeres declaracions del cap de llista de 
la formació guanyadora, José María Osuna, és que se senten 
ratificats per la ciutadania amb l’assoliment del seu objectiu 
de “fer majoria” per continuar el seu projecte transformador 
“des del minut zero”.

El PSC guanya a les Europees a ripollet
En canvi, a les Europees la primera força a Ripollet ha estat el 
PSC, amb un 32,1% de suport (5.218 vots), seguit d’ERC amb 
un 17,15% (2.788 vots) i CeC-Podemos amb un 15,29% (2.486 
vots). Ciutadans obté un 12,14% dels vots (1.974 vots), seguit 
de prop de Junts per Catalunya amb un 11,93% (1.940 vots). El 
Partit Popular treu un 4,6% (748 vots).
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Col·laborarem en 
temes estratègics 
de ciutat

Luis Tirado
PSC

Els socialistes hem pujat de vots però no 
hem pogut assolir l’objectiu les eleccions. 
Com he vingut dient, el goven de Deci-
dim ha estat el de les tres I, d’incompli-
dor, d’incompetent i d’independentista. 
Però suposo que la gent ha valorat que 4 
anys són pocs per canviar la ciutat. Ells 
han tingut l’estratègia d’anar sumant par-
tits, perquè tenien por al PSC. No són 
un partit sinó 5 partits en un: la CUP, 
les CAV, Podem, EUiA i ICV, perquè 
tenin por del PSC. I sempres és un valor 
afegir tenir l’alcaldia i tota la maquinària 
de l’Ajuntament al teu servei. Jo sóc un 
candidat que em presentava per primera 
vegada i no sóc tant conegut. Però estem 
contents perquè hem fet una bona cam-
panya i ens hem ajuntat un bon grups de 
dones i homes amb moltes ganes i il·lusió 
i tot ens servirà per preparar-no millor 
per a les properes. D’ara en endavant 
farem una feina d’oposició intentant col-
laborar en els temes estratègics de ciutat 
perquè Ripollet ha d’avançar.

nnnnnnn
Volem seguir sent 
una veu forta des 
de l’oposició

Josep Gabarra
C’s

Hem assolit l’expectativa que tením, que 
era de mantenir els tres regidors o acon-
seguir-ne un de mes. És la confirmació 
que hem fet bé les coses i així ho conti-
nurarem fent aquests pròxims 4 anys.
Crec que Dedicim ha sabut vendre bé el 
producte i la gent li ha comprat. Quant 
al possible pacte entre socialistes i Ciuta-
dans forma part de les coses que es parlen 
en campanya, les males llengües que 
volen decantar els resultats cap a un o un 
altre. El cert és que no havia res parlat.
La nostra oposició s’ha basat en la seva 
pròpia força, sense recolzar-se en ningú 
més. Ciutadans seguirà sent la veu d’un 
sector de la població, de ciutadans cons-
titucionalistes i que veuen les coses d’una 
altra manera i ho seguirem defensant així 
dins l’Ajuntament.
En aquest nou mandat, la nostra feina 
serà consoliar la nostra força amb el nos-
tre programa, veure quines coses podem 
tirar endavant i seguir sent una veu forta 
des de l’oposició.

nnnnnnn
La diversitat 
d’oferta no ens ha 
estat favorable 

Eugeni R. Montanuy
ERC

Primer de tot, volem felicitar a Decidim 
pels bons resultats i la feina feta. En el 
nostre cas, malgrat l’escenari donat els 
darrers mesos, estem contents i orgullo-
sos dels resultats, perquè han servit per 
consolidar el nostre projecte i la veu de 
la ciutadania que ens fa suport. Però està 
claríssim que la diversitat d’oferta que hi 
ha hagut no ens han estat prou favorable.
En aquests pròxims 4 anys, Esquerra 
Republicana sabrà adaptar-se en totes 
les situacions en favor de la ciutadania. 
Com a regidor treballaré en benefici de 
la ciutat.
La veu de l’independentisme no queda 
apagada. El suport serà molt més gran 
d’aquí a no gaire temps, és només qües-
tió de tenir l’oportunitat de llançar el 
nostre missatge, perquè el teixit inde-
pendentista de la ciutat vagi in crescen-
do. Si aquestes eleccions han revalidat 
el nostre projecte, les següents ho faran 
encara més sumant de tot el sector inde-
pendentista de Ripollet.

El Debat Electoral de la ràdio es va celebrar enguany a un estudi muntat a la Sala de Plens. Va ser la segona volta
de l’organitzat per la Revista de Ripollet la setmana anterior. Es va radiar i emetre per Ripollet TV a YouTube
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Escoltar més als 
veïns i aturats, 
que no s’ha fet

Melodi López
Som Ripollet

Estem molt contents perquè hem estat 6 
mesos lluitant diàriament i per a nosal-
tres la resposta ha estat increïble. Si hem 
aconseguit això en només mig any, el 
que podem fer en el futur! Seguirem 
lluitant pel poble i sempre per ajudar als 
veïns i veïnes de Ripollet.
Entro jo, però tinc al darrere el suport de 
tot un gran equip diàriament. Estem tots 
a una. Lluitarem per un millor Ripollet, 
pel manteniment dels carrers i la millor 
atenció a les persones.
Malgrat haver estat exclosos, hem arribat 
fins aquí, perquè hem estat escoltats per 
molts veïns. En cap moment havíem 
tingut grans expectatives, perquè en 6 
mesos és impossible fer més, però igual-
ment ens hem sorprès i mai se sap on 
podem arribar.
Representem a tothom, però especial-
ment als que no s’han sentit escoltats.
Cal escoltar més als veïns i treballar amb 
les persones aturades, és super important 
i fins al moment no s’ha fet.

nnnnnnn
Ens ha perjudicat 
la coincidència 
amb les Europees

Joan Fandos
JxCat

Han estat unes eleccions molt estranyes. 
Les Eleccions Europees han marcat molt 
el joc. També hi ha hagut moviments 
raríssims de gent que ha votat una cosa 
en unes eleccions i una diferent a les 
altres i ens ha tocat el perdre.
A Ripollet s’ha donat la situació que 
Decidim ha tingut un percentatge de 
vots molt important, després de 4 anys 
en què pràcticament no ha fet res... i que 
en canvi la gent els ha votat. I després ha 
aparegut Som Ripollet, que s’ha endut 
també un nombre de vots important 
i que no era tampoc massa d’esperar. 
També penso que ha fet molt mal la 
separació de JxCat i ERC a les Europees. 
També que la candidatura de Puigde-
mont s’endarrerís pel bloqueig i que per 
això la tramesa censal arribés tard.
Hem fet una bona feina a l’oposició els 
darrers 4 anys, sent crítics i alçant la veu, 
però no hem estat prou hàbils per fer 
arribar la nostra veu a la població. Hem 
caigut i així és, sense pal·liatius.

nnnnnnn
Víctimes del que 
marquen els 
grans mitjans

Víctor Diéguez
PP

La primera frase sempre és per agrair a 
tots els nostres votants el seu suport. En 
segon terme, considerem positiu que 
hagi pujat la participació. Encara que 
vingui d’una inèrcia de les Generals, és 
important que la gent no s’hagi quedat 
a casa.
Quant al PP, ens ha perjudicat que les 
Municipals coincidissin amb les Euro-
pees. No ha comptat la feina de la nostra 
seu, de transmetre les queixes i som una 
mica víctimes del que marquen els grans 
mitjans de comunicació i les xarxes.
De la mateixa manera que hem demanat 
participació, acceptem els resultats, feli-
citem als que han guanyat i tots els que 
han entrat. Encara que no hem acon-
seguit representació, ens sentim molt 
contents per la feina feta, pel que hem 
ajudat a tirar endavant, com de les coses 
que hem contribuït a impedir perquè les 
consideràvem molt dolentes per Ripo-
llet. Si no hi som, no hi som, però estem 
orgullosos del que hem fet per Ripollet

Un dels quatre únics
municipis d’Espanya
amb vot accessible
El Javi i la Mònica, veïns de Ripollet, no havien pogut vo-
tar mai a unes Eleccions Municipals sense l’assistència d’una 
persona de confiança que els facilités les paperetes de l’opció 
política a qui volien votar. Això ha canviat per a ells i la resta 
de persones invidents de Ripollet, que aquests comicis han 
pogut disposar d’un kit en braille amb les paperetes certificades 
i identificades per poder-les triar de manera confidencial i di-
positar-les a l’urna com un ciutadà més. Això ha estat possible 
gràcies a la moció que l’ACIC va proposar al govern local 
perquè la portés al Ple i que va tenir el suport unànime de tots 
els grups. Malauradament, Ripollet és un dels 4 únics municipis 
d’Espanya on això és possible, però la voluntat és que s’estengui 
arreu. El Javi i la Mònica ho han viscut com un dia històric per 
als discapacitats.

La Mònica i el Javi van poder votar de manera autònoma i secreta per
primera vegada a unes Municipals i ho van viure com un dia històric
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Les millores als carrers, parcs i espais de Ripollet continuen 
arribant. El darrer mes han començat diverses obres, petites i 
grans, per tal de millorar l’estat de la població. Una d’aquestes 
millores ja es pot gaudir, i és la instal·lació de pals il·luminats 
amb panells solars a les parades del bus nocturn N62. Amb 
aquesta instal·lació es busca d’una banda augmentar la sensació 
de seguretat de les parades als carrers de Balmes i Sant Jaume i 
d’altra banda potenciar aquesta línia nocturna.
També està previst el sanejament i asfaltat del solar del carrer 
de Sant Joan, un espai que ha generat moltes queixes veïnals 
arran dels incompliments del propietari del terreny. Aquestes 
feines s’iniciaran aquest mes de juny, i l’empresa propietà-
ria del solar s’haurà de fer càrrec de les despeses generades 
d’aquesta execució. Això arriba després que els tècnics mu-
nicipals hagin certificat que existeix un problema de traspàs 
de pols i terres del solar a la via pública, així com filtracions 
d’aigua.
Una altra actuació molt esperada pels veïns de la zona és la 
reobertura del carrer del Torrent Tortuguer, que està prevista 
també per aquest mes de juny, un cop finalitzada la creació de 
la zona verda del bosc humit. Serà un carrer amb prioritat per 
a vianants amb la velocitat limitada a 20 km/h, per la proximi-
tat amb el futur Institut Escola Els Pinetons.

El carrer del Torrent Tortuguer es reobrirà com a via lenta

nnnnnnn
Continua la renovació 
i adequació de carrers, 
parcs i places

LA CASA 
GrAN

El sistema d’il·luminació de les noves parades del bus nocturn

El solar del carrer de Sant Joan ha rebut un allau de queixes pel seu mal estat

nnnnnnn
Contractades set persones aturades més
En la quarta i última fase del projecte Suport a les Actuacions 
Municipals II (SAM 2) l’Ajuntament de Ripollet va contrac-
tar 4 agents comunitaris i 3 auxiliars informadors pel servei 
R-Bici, dins la línia d’actuació de suport a les actuacions 
de mobilitat i millora de la convivència. Totes les persones 
contractades durant les quatre fases del projecte han rebut 
formacions diverses sobre àmbits tant generals com específics 
del seu lloc de treball. El perfil d’aquests 7 nous contractats, 
per una durada de 6 mesos, és de demandants d’ocupació a 
l’atur, amb una edat entre 24 i 50 anys, i principalment del 
municipi de Ripollet.
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La Defensora de la Ciutadania, María Jesús García, va pre-
sentar, a principis del mes de maig, els primers resultats del 
servei, del qual n’han fet ús 45 persones fins a finals d’abril. 
Malgrat que García va comentar que “encara és d’hora per 
fer valoracions”, va poder exhibir les queixes més comunes, 
sobretot “en l’àmbit d’habitatge social, els desnonaments, 
l’alt preu del lloguer o els requisits d’aportar fiances de tres 
mesos i de posseir un contracte amb antiguitat, fins al punt 
que alguns joves es troben que han de marxar de Ripollet”. 
També va destacar les queixes per manca de personal suficient 
a l’Ajuntament que, segons la Defensora, provoca “l’alenti-
ment dels processos. Algunes de les consultes ciutadanes són 
perquè triguen a rebre resposta i volen comprovar que les 

seves incidències s’han rebut correctament”. La Defensora 
també va comentar la seva sorpresa pel fet que la majoria de 
queixes fossin de caràcter social, però que una vegada comu-
nicades, les regidores estaven assabentades i coneixen bé els 
casos. Per a María Jesús García: “s’està intentant millorar la 
situació, però no hi ha habitatge social a Ripollet. [...] De 60 
emergències d’habitatge que estan aprovades, només quatre 
s’estan tramitant i la resta estan paralitzades. Encara que es 
duguin a terme, no se sap si les persones afectades es podran 
quedar a Ripollet”. Pel que fa a la relació amb el personal de 
l’Ajuntament, la Defensora es va mostrar molt satisfeta i va 
afirmar que “una vegada s’ha fet una petició d’informació per 
un expedient en concret, el personal posa totes les facilitats”.

nnnnnnn
L’Escola Tiana endega una botiga dels alumnes
L’Escola Tiana ha presentat al mercat setmanal una botiga 
regentada per alumnes. Es tracta de Mystic Scoop, del pro-
jecte educatiu i d’emprenedoria CuEmE de la Diputació, on 
han col·laborat 36 alumnes de 5è, que han treballat des del pla 
d’empresa a la fabricació i comercialització. El programa, im-
pulsat a Ripollet des del PMO, de la mà del centre, fomenta 
la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle 
superior de primària, on l’alumnat crea i gestiona una coope-
rativa escolar, amb el suport del professorat i agents d’entitats 
i de la comunitat. La recaptació es destinarà a fins solidaris.

nnnnnnn
L’Ajuntament adquireix un immoble
a Pont Vell-Tiana per al futur Casal de Barri
Després de l’informe favorable de la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya 
i un procés participatiu al barri, l’Ajuntament ha fet 
efectiva l’adquisició directa d’un immoble situat al cen-
tre del barri de Pont Vell i Tiana. L’alcalde de Ripollet, 
José María Osuna, va signar davant notari la compra 
de l’immoble, situat a la carretera de l’Estació núm. 8 
i el carrer Doctor Gil, núm. 3, el passat divendres 17 
de maig. El cost d’aquest edifici ha estat de 670.000 €, 
despesa presentada i aprovada al plenari de Ripollet. Es 
tracta d’un immoble amb un tipus d’edificació pràctica-
ment desaparegut al municipi, un habitatge de principis 
del segle XX que acull tot un seguit de valors arqui-
tectònics, tipològics, constructius i patrimonials, que 
justifiquen l’interès per l’adquisició d’aquest edifici. La 
finca té una superfície, segons cadastre, de 425 m2, amb 
una potencialitat d’edificació que permetrà dur a terme 
les reivindicacions dels veïns del barri de Pont Vell i 
Tiana d’un centre sociocultural que aculli i desenvolupi 
activitats socials, culturals i d’esbarjo que afavoreixin tant 
la cohesió veïnal del barri, amb la seva pròpia personali-
tat, com la relació amb la resta de la ciutat.

nnnnnnn
L’habitatge i la falta de personal a l’Ajuntament, 
principals queixes a la Defensora de la Ciutadania

La Defensora, Maria Jesús García, durant la roda de premsa per presentat els resultats del servei
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opinió
Osuna, alcalde de Ripollet
Diumenge passat vam viure una doble 
jornada electoral, per les municipals i 
també per les europees, i només un mes 
després d’haver passat per les eleccions 
espanyoles.
A Ripollet els veïns i les veïnes han es-
tat capaces de separar aquests processos i 
votar les municipals en clau local, allu-
nyant-se de les lògiques dels grans par-
tits i valorant les polítiques socials i de 
proximitat fetes des de baix.
Així, Ripollet ens ha renovat la confi-
ança a Decidim i a les nostres polítiques 
transformadores. I ho ha fet com els ha-
víem demanat, amb una majoria àmplia 
que no permetrà als de sempre bloque-
jar, com fins ara, els projectes de govern 
que porten la transformació que Ripollet 
necessita, amb un increment de més de 
1.800 vots respecte als resultats de 2015.
Agraïm aquesta confiança i sabem la 
responsabilitat que comporta. Hem dit 
que amb quatre anys no n’havíem tingut 
prou perquè els resultats de la nostra tas-
ca de govern fossin visibles, després de 
molts anys d’immobilisme i polítiques 
grises.
La nostra responsabilitat és consolidar els 
canvis, executar els projectes, i fer reali-
tat tot el que hem planificat.
No n’hi haurà prou amb això. De la lec-
tura dels resultats també hem de fer au-
tocrítica, prendre nota d’allà on no hem 
assolit els reptes, i des del primer moment 
treballar de la mà d’aquells barris on cal 
intensificar les polítiques públiques per 
tal de defensar els drets cívics i socials de 
les persones que hi viuen.
Ens cal agrair també la feina feta per 
l’equip de govern que ara acaba, en es-
pecial als dos regidors que no seguiran 
al govern però que continuaran aportant 
des de l’assemblea de Decidim, el David 
Fontanals i el Ramiro Moldes, per la de-
dicació, la saviesa, la valentia i el treball 
d’aquests quatre anys.
Amb l’Osuna com alcalde i amb un 
equip ampli, preparat i compromès, que 
combina experiència i renovació, se-
guirem fent vida i posant les persones al 
centre de les polítiques municipals.

Ripollet per a tothom
Des del PSC de Ripollet volem donar les 
GRÀCIES, a totes aquelles persones que 
el passat diumenge van sortir a votar i 
ens van donar el seu vot i confiança, així 
i tot no ha estat possible arribar a la ma-
joria necessària per poder formar govern 
tal com hagués estat el nostre desig, per 
tal de fer un millor Ripollet per viure i 
conviure, en definitiva un Ripollet per 
tothom.
D’acord amb el resultat expressat pels 
ciutadans de Ripollet, des del PSC i des 
de l’oposició valorem recolzar al govern 
d’Ara Decidim en totes les decisions i 
inversions que siguin necessàries per 
al benestar de les persones de la nostra 
ciutat. I farem una oposició responsa-
ble, i intentarem lluitar perquè el govern 
d’Ara Decicim materialitzi tots aquells 
projectes tan necessaris per als nostres 
veïns i veïnes, com podem ser la Resi-
dencia per la gent gran, els Instituts Es-
cola, el nou Poliesportiu, entre d’altres.
Tanmateix, continuarem treballant sen-
se descans perquè cada dia ens sentim 
més orgullosos de la nostra ciutat I així, 
amb l’energia positiva que ens caracte-
ritza, juntament amb els nostres valors i 
les nostres idees per fer-la millor.
Aprofitem per felicitar a Ara Decidim 
que amb el resultat que ha obtingut el 
passat diumenge no tenen excuses per 
portar a terme tots els projectes necessa-
ris per als nostres veïns i veïnes.

Gracias Ripollet
No podemos iniciar nuestra andadu-
ra política en la próxima legislatura sin 
dejar constancia de nuestra pública feli-
citación a quienes han logrado la victo-
ria en las pasadas elecciones municipales 
en Ripollet. Realmente, el calado de su 
mensaje a la ciudadanía con los actua-
les parámetros de las políticas llevadas a 
cabo es digno de una profunda reflexión 
y estudio por parte de todos. Y es que 
durante la campaña ya lo intentamos 
dejar claro. Nuestros enemigos no son 
los otros partidos políticos que concur-
ren a las elecciones. Nuestros enemigos 
son la suciedad, el paro y el estado de 
degradación que sufren numerosas in-
fraestructuras de nuestro municipio. En 
esta tesitura van a encontrar al Grupo 
Municipal de Ciudadanos, donde desde 
una oposición constructiva seguiremos 
defendiendo aquellas propuestas acordes 
con nuestro ideario político y que con-
sideremos buenas para Ripollet. Y para 
terminar, agradecer especialmente a los 
más de dos mil ciudadanos que han de-
positado su confianza en la “opción na-
ranja” con la convicción de que segui-
remos siendo el referente de un espacio 
constitucionalista y defenderemos un 
Ripollet integrado en Cataluña, en Es-
paña y en Europa. GRACIAS.
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Damos las gracias a cada votante 
del Partido Popular
Desde el PP no compartimos pero res-
petamos y entendemos que las graves 
deficiencias en sanidad, educación y 
servicios que sufrimos en Ripollet han 
empujado a muchos vecinos a creerse las 
grandes promesas del gobierno radical 
municipal. Valoramos positivamente la 
gran participación en la jornada elec-
toral que implica a tantos vecinos en las 
decisiones que se tomarán esta próxima 
legislatura. Los votantes han dado la 
mayoría casi absoluta a la formación an-
tisistema que seguirá gobernando Ripo-
llet ahora con un mayor número de con-
cejales. Este resultado no deja espacio a 
ninguna excusa para hacer realidad todas 
las promesas que han convencido a un 
número tan grande de vecinos Ripollet.
Por nuestra parte, agradecemos la confi-
anza que con cada voto al Partido Popu-
lar nos han dado numerosos vecinos de 
todos los barrios de Ripollet.  Desde la 
oficina de atención ciudadana del PP de 
Ripollet hemos trabajado desde el pri-
mer día de la pasada legislatura atendi-
endo las peticiones, consultas y quejas de 
los temas más diversos que afectaban a la 
vida diaria en Ripollet y en gran medida 
formaron parte de nuestras propuestas 
electorales.
Lamentamos que nuestro trabajo desde 
el PP de Ripollet estos años y la cam-
paña electoral municipal no hayan sido 
suficientes para obtener concejales en 
la próxima legislatura. La crisis de con-
vivencia en Catalunya y la política-
espectáculo diario en TV dejan poco 
margen hoy al trabajo municipal por 
resolver los problemas en los servicios 
que merecen los vecinos. En estas cir-
cunstancias agradecemos cada voto al 
Partido Popular. Desde el PP esperamos 
de todos y cada uno de los nuevos con-
cejales electos máxima responsabilidad 
y aciertos en la próxima legislatura para 
que mejoren los servicios que tanto ne-
cesitamos en Ripollet.

Seguim creixent, el projecte
republicà més viu que mai
El passat diumenge 26 de maig la ciu-
tadania de Ripollet va escollir la com-
posició del nou Ple Municipal en uns 
comicis en que va destacar la partici-
pació —amb un 60,78%, va ser la més 
alta en unes eleccions municipals des 
de l’any 1987—. Pel que fa a la nostra 
candidatura, ERC–ARA Ripollet–AM, 
més d’un miler (1.263) de ripolletenques 
i ripolletencs van apostar per les nostres 
polítiques socials i progressistes; tant és 
així que tota aquesta gent va donar a Es-
querra Republicana de Ripollet el millor 
resultat en unes eleccions municipals des 
del període de la II República, perme-
tent la nostra consolidació com a quarta 
força política del municipi (segona en 
les eleccions europees amb 2.788 vots, 
un 17.15%).
Malgrat no augmentar el nombre de 
regidors del nostre grup municipal res-
pecte a l’anterior legislatura, valorem 
positivament els resultats obtinguts: cada 
vegada som més gent a Ripollet que hi 
creiem en aquest projecte republicà d’es-
querres que no deixa el jovent a l’esta-
cada. Interpretem aquesta crescuda en 
el nombre de vots com una reafirmació 
per part de la ciutadania al nostre pro-
jecte, en el qual continuarem treballant, 
més convençuts que mai, com hem fet 
fins ara: sent plenament coherents amb 
les nostres polítiques i amb el model de 
Ripollet pel que tant hem lluitat, consci-
ents d’allò que representem, conscients 
d’on venim i a on volem anar amb la 
força de la gent. ARA i sempre Ripollet!

Continuem treballant per Ripollet
Després dels resultats electorals del pas-
sat 26 de maig des de JUNTS PER CA-
TALUNYA RIPOLLET (PDeCAT de 
Ripollet) volem en primer lloc felicitar 
al guanyador. Però la nostra formació, 
malgrat els resultats tan positius que 
hem tingut a les eleccions europees, no 
podem amagar els fluixos resultats que 
hem tingut al nostre municipi. Així i tot 
volem agrair a tots aquells que ens han 
recolzat en aquests comicis, al mateix 
temps que remarcar que el nostre com-
promís amb el municipi continua viu. 
Les persones que formem el col·lectiu 
local de JUNTS PER CATALUNYA 
RIPOLLET (PDeCAT de Ripollet) 
continuem i continuarem treballant per 
Ripollet, per una banda des dels diferents 
sectors de la societat civil com sempre 
hem fet: culturals, socials, esportius, ter-
cer sector,.. I per descomptat la nostra 
aposta política continua ferma amb el 
clar objectiu d’aportar des de la posició 
que tindrem els pròxims anys. Ara hi 
haurà molta anàlisi i molts comentaris 
però el nostre model de ciutat continua 
igual de ferm. Conscients però que no 
hi ha prou amb tenir un gran projecte i 
ganes de treballar per ell, sinó que a més 
a més serà necessari fer-lo arribar d’una 
forma més massiva i transversal als ripo-
lletencs. Nosaltres som els del President 
Torra, Puigdemont i Mas. Gent forma-
da, amb esperit de consens i vocació de 
govern. Aquest període que ara ens toca 
viure ho farem des de la passió i la il·lusió 
que sempre hem tingut per la millora del 
nostre municipi. Defensant i fent cos-
tat a totes les millores que es proposin. 
Però alhora denunciant, criticant i pro-
posant alternatives a l’immobilisme o les 
propostes fetes en contra dels interessos 
generals. Continuem i continuarem tre-
ballant per Ripollet.
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El pròxim 14 de juny tindrà lloc l’acte de cloenda del 25è ani-
versari de l’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat 
Vell (AETMV). Presentat per la pallassa Pepa Plana, comp-
tarà amb projeccions sobre les diferents activitats que s’han 
dut a terme en aquests mesos, així com actuacions dels col-
lectius implicats. Per acabar, se celebrarà un sopar a l’exte-
rior del Teatre Auditori amb la gent que ha col·laborat amb 
l’aniversari. De cara a la pròxima temporada, s’està prepa-
rant la confecció d’una memòria i un vídeo resum.

L’AETMV va néixer amb la transformació, a mitjans dels anys 
90, de l’antic mercat en l’actual teatre. Al llarg d’aquest temps, 
s’ha encarregat de la programació estable del Teatre Auditori, 
en conveni amb l’Ajuntament, a través de l’autogestió i la par-
ticipació, per fomentar les arts escèniques i la cultura popular.
Els principals eixos de l’aniversari han estat: proposar el 2019 
com a Any Scènica, una programació anual excepcional, la 
creació del nou Espai Escenari, una exposició, implicar el col-

lectiu escolar en el programa FlypArt de la Diputació i inten-
sificar la presència a la premsa. Dins les activitats organitzades, 
també destaca la Jornada de Debat al voltant de la gestió d’es-
pais escènics i el foment de nous públics. Es van posar en comú 
10 experiències d’arreu. Així mateix, s’han fet edicions extra 
del Cafè Literari i de les populars Nits de Música. L’AETMV 
també ha volgut destacar la implicació d’una vuitantena de co-
merços de la vila, dels quals 43 ofereixen descomptes als socis. 
Per fer-se soci, consulteu la web www.espectadorsripollet.cat

movem el teatre
Cada dia 25 de mes s’ha portat el teatre i la dansa al carrer, 
amb actuacions repartides entre els escenaris habituals i altres 
d’inversemblants, com ara el Mercat, botigues, patis i fins i tot 
a l’autobús. Hi han participat 175 persones, amb un total de 41 
representacions de 21 espectacles diferents, dirigits per Judit 
López, amb la voluntat d’apropar i donar a conèixer l’Associa-
ció d’Espectadors a la Ciutadania.

LA imAtGE
Una representació de les persones que han col·laborat en les activitats de Movem el teatre,
que s’han dut a terme cada dia 25 de mes, per commemorar el 25è aniversari de l’AETMV

La pallassa Pepa Plana serà l’encarregada de conduir l’acte
de cloenda del 25è aniversari del pròxim 14 de juny

L’Associació d’Espectadors prepara
una cloenda popular del 25è aniversari
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Un pla per a la identificació i conservació del patrimoni

El regidor de Patrimoni, David Fontanals, el regidor de Cultura, Oriol Mor, i la tècnica de Patrimoni, Elena Vilalta

nnnnnnn
Tornen les Catifes de flors i Espais amb encant
Com ja és tradició, el 16 de juny, el nucli antic es 
guarnirà de catifes de flors i obriran els Espais amb 
encant, amb jardins i altres espais per gaudir de la 
visita i activitats de teatre o música. Per més infor-
mació i programa, consulteu la pàgina 19. D’altra 
banda, la processó eucarística, que tradicionalment 
se celebra el dia del Corpus, s’ha avançat al diumen-
ge, dia 16 de juny, perquè coincidia amb Sant Joan. 

El passat dimarts, 7 de maig, l’Ajuntament de Ripollet va 
presentar el nou Pla Director del Patrimoni Cultural, un 
document que marcarà cap a on s’han de dirigir les polítiques 
públiques culturals, de patrimoni i memòria històrica. Es tracta 
d’un document de 80 pàgines que “recull i ordena la feina feta 
fins ara, la qual valorem positivament, i facilita el treball que 
cal fer en els pròxims 5 anys”, va explicar el regidor de Patri-
moni i Memòria Històrica, David Fontanals, acompanyat pel 
regidor de Cultura, Oriol Mor i per la tècnica de Patrimoni, 
Elena Vilalta. Durant l’acte, també es va presentar el calendari 
d’activitats de cultura i patrimoni de les pròximes setmanes.
Fontanals va comentar que el pla “ha estat dut a terme per 
una empresa externa amb col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona durant aproximadament dos anys i que inclou tant 
la feina feta com nous plantejaments”. La catalogació i preser-
vació del patrimoni local, així com la seva difusió i consolida-
ció són alguns dels objectius que recull el pla i que han estat 
assenyalats com a prioritaris per part del govern municipal.

El Pla estableix 5 objectius generals de treball, així com línies 
concretes d’actuació, sistemes d’avaluació i els recursos ne-
cessaris per portar-les a terme. Entre els objectius específics, 
Fontanals va destacar aspectes com ara el paper que ha de 
jugar l’Arxiu Municipal o el CIP; la importància de redesco-
brir la ciutat com a patrimoni viu, involucrant activament a les 
escoles; l’impuls de les tradicions i el calendari festiu, així com 
la tasca de recerca que queda per fer i on l’Ajuntament vol 
comptar amb la col·laboració de la UAB. La recuperació del 
passat agrícola i vitivinícola local és una de les línies de treball 
que on millor es veu representada és en la participació de Ri-
pollet dins el projecte Benvinguts a Pagès i l’Ajuntament està 
realitzant un treball de recerca i recuperació de la memòria 
oral de veïns i veïnes sobre el passat de Ripollet en relació amb 
la vinya i el vi. El regidor de Cultura, Oriol Mor, va voler fer 
una crida a recaptar testimonis de gent que hagi tingut relació 
amb la producció de vi i el cultiu de la vinya a principis del 
segle XX. Han de contactar amb el CIP Molí d’en Rata.

nnnnnnn
ASPASUR obre una botiga solidària al Mercat
La Fundació Catalònia — Centre Ocupacional ASPASUR ha 
obert una botiga solidària al Mercat Municipal, on es pot com-
prar bijuteria, calçat i accessoris, tot fet a mà pels seus usuaris. A 
més, cada dimarts i dijous d’11 a 12 s’hi realitzen tallers perquè 
la gent pugui veure com es fan els productes que s’hi venen.



12 /   Núm. 248 — Juny 2019

nnnnnnn
Les entitats locals i el ball 
prenen els carrers
La Fira d’Entitats va ocupar la plaça de Pere Quart i les ram-
bles de Sant Esteve i Sant Jordi el passat diumenge 5 de maig, 
un diumenge ple d’activitats per a tota la família. Per prime-
ra vegada desvinculada de les celebracions de Sant Jordi, la 
Fira va guanyar entitat pròpia i la proposta va ser un èxit de 
participació, tant pel nombre d’entitats participants com pel 
públic assistent, que va omplir les rambles durant tot el matí. 
Segons el regidor de Cultura, Oriol Mor, es volia aconseguir 
“un espai obert, un aparador de l’associacionisme ripolletenc, 
en totes les seves vessants”.
Les entitats van poder exhibir-se i exposar als passejants la 
seva tasca durant l’any, amb demostracions, música, ball i 
tallers oberts a tothom que s’hi interessava. A més, hi va haver 
tot un plegat d’activitats relacionades amb l’AnyScenica, com 
ara un taller de body painting a càrrec de La Careta Teatre, 
un concurs de còmics o una gimcana organitzada pel servei 
comunitari de l’Institut Can Mas i el Centre d’Esplai l’Estel.

nnnnnnn
Els comerços fan fira
La Unió de Comerciants, amb el suport de la Regidoria de Comerç, va sumar-se 
al “superdiumenge” amb la Mostra de comerç al carrer, a la rambla de Sant Esteve, 
tocant al pavelló Joan Creus. S’hi van aplegar una trentena d’establiments de moda i 
complements, regals, calçat, alimentació, món animal, llaminadures, llibres, decora-
ció de la llar, educació, bellesa i benestar, costura creativa, parament de la llar, moda 
íntima i un llarg etcètera. A més de les mostres de productes i serveis dels associats de 
la UCR, hi va haver jocs i activitats tecnològiques. També es va celebrar el sorteig 
del Concurs del parany a l’aparador. Centenars de butlletes van entrar en la rifa de 
desenes de premis que van concedir els establiments patrocinadors i un últim premi, 
patrocinat per la UCR, un patinet elèctric.

La Fira d’Entitats va ser un èxit de participació,
tant pel nombre d’expositors com pel públic assistent

La Careta Teatre van fer tallers de bodypainting

El Poll Foll va ser el gran protagonista de la carpa de Diables de Ripollet Petits i grans van poder aprendre i jugar amb la tecnologia i la robòtica
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Xiulades i concentracions 
pel tancament de la línia 
de P3 a l’Escursell
Arran el tancament de la línia de P3 prevista pel curs vinent 
per la Generalitat, les famílies i alumnes de l’Escola Escursell 
es van manifestar els dies 21, 23 i 28 de maig i han anunciat 
noves mobilitzacions. Al primer dels actes de protesta, just 
després de l’hora de plegar, es van concentrar davant l’escola 
els alumnes de diferents cursos, acompanyats de les seves famí-
lies, en una sorollosa xiulada i cassolada, que va esdevenir una 
manifestació, que va acabar davant l’Ajuntament.
Aquestes protestes són conjuntes de l’AMPA amb el profes-
sorat i, segons fonts del centre, es rep el suport de “la resta 
d’AMPA i la comunitat educativa de Ripollet, així com dels 
diferents partits polítics”. La secretària de l’AMPA, Elena 
Garcia, va denunciar que l’escola “perdria molts recursos que 
necessitem, perquè som una escola amb molta diversitat i 
tipologies de famílies. Tenim por que se’ns tanquin també 
aules d’acollida. Pel que fa a professorat, també ens han dit que 
la plantilla serà més reduïda. La protesta és principalment per 
no perdre cap recurs”. Va assegurar també que, des del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat no se’ls ha donat l’op-
ció de fer arribar més famílies pendents d’assignació de centre. 
Garcia va afegir que tenen tot el suport “de l’equip directiu del 

nnnnnnn
La FEDAC, 125 anys d’evolució educativa
El passat 19 de maig es van organitzar els actes de 
cloenda del 125è aniversari de la FEDAC que, per 
raons de pluja, es van traslladar del pati a la capella de 
l’escola. Núria Mas, directora general de la FEDAC, 
en una entrevista a Ripollet Ràdio, va reflexionar so-
bre la història de l’entitat, les germanes Dominiques, 
de qui va voler recordar “la seva missió de fer arribar 
l’educació a les nenes i la seva capacitat de visió i 
adaptació a un món que anava cap al seglarisme” Pel 
que fa a la seva línia religiosa, Mas va reconèixer que 
molts pares “s’acosten a nosaltres amb dubtes sobre 
la classe de religió, però nosaltres l’hem reconvertida 
en ‘Tutopia’, una assignatura que reforça els valors 
de solidaritat, empatia”. Entre les activitats de com-
memoració del 125è aniversari, es va celebrar una 
cerimònia d’eucaristia i una sèrie d’intervencions amb 
exalumnes sobre l’evolució del centre i el seu mèto-
de educatiu, a més de visites guiades a l’escola i una 
exposició fotogràfica.

nnnnnnn
La pluja no atura el Circ Social de Ripollet
El passat 18 de maig va celebrar-se una nova edició 
del CircBarri!, que es va traslladar al pati de l’Escola 
Anselm Clavé per causes meteorològiques. Va haver 
una mostra de circ fet a Ripollet i l’Ateneu Popular de 
9 Barris, que porta el projecte local Alehop, va orga-
nitzar un taller obert per provar diferents disciplines.

nnnnnnn
El Dapsi s’amplia amb una planta més
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Dapsi 
de Cerdanyola, ubicat a l’avinguda de la Creu Roja, 25 de 
Cerdanyola, ha ampliat les seves instal·lacions amb la cessió 
de la segona planta de l’edifici per part de la Mancomunitat 
Intermunicipal. L’ampliació ha suposat una millora de les 
condicions de treball i té un impacte directe en l’atenció les 
famílies i les persones usuàries.

Membres de l’AMPA, de la comunitat educativa i del l’equip directiu de l’Escola Escursell
es van manifestar els passats dies 21, 23 i 28 de maig, i han anunciat futures mobilitzacions

centre i de l’Ajuntament” i que, després que els Serveis Terri-
torials d’Educació els hagi tancat les portes, intentaran arribar 
a instàncies superiors per esgotar totes les opcions. La directo-
ra del centre, Práxedes Gea, va assegurar que defensen el seu 
projecte “d’integració i global”, però que no el podrà tirar en-
davant en cas de manca de recursos. Va apuntar que és “molt 
important” que es doti a l’Escursell dels mitjans necessaris per 
poder tirar endavant els “esforços d’una comunitat educativa 
que lluita i que acull al sector més desfavorit de la població”, ja 
que és en una escola amb un percentatge important d’alumnes 
de famílies nouvingudes. La resta d’AMPA de Ripollet s’han 
anat afegint a la reivindicació, tant a les xarxes socials com a 
les concentracions de protesta per aquest tancament.
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Comença la recuperació 
ambiental del riu Ripoll

L’estat del voral del Ripoll abans d’iniciar les actuacions

Les obres de recuperació ambiental del riu Ripoll al seu pas per 
Ripollet van iniciar-se el passat mes de maig, amb la primera 
fase que consisteix en la retirada de residus a la zona del polí-
gon Molí d’en Xec. Les zones on s’intervé en aquesta primera 
fase són les que acompanyaran l’espai del futur gual fluvial del 
polígon.
Els principals objectius del projecte són la recuperació de les 
dinàmiques naturals d’aquest tram del riu i potenciar-ne la 
vegetació de ribera autòctona. En aquestes primeres tasques, 
que està previst que s’allarguin fins a mig mes de juny, es reti-
raran tots els residus procedents dels horts que hi ha a la zona, 
de forma segregada, per tal d’afavorir-ne el reciclatge. A més, 
en aquesta primera fase no s’està retirant ni canya ni cap nucli 
de vegetació, per tal de respectar la nidificació de les aus i els 
hàbitats en període reproductiu de la fauna.
Aquestes tasques de retirada de canya no es faran fins al mes 
d’agost, un cop acabat el període de nidificació i criança 
d’aquests animals, per tal de respectar-ne la reproducció. Ales-
hores es seguirà amb la resta de treballs planificats, el que farà 
allargar el termini d’execució previst inicialment, que era de 
tres mesos.

nnnnnnn
La Caminada sense fum torna a impulsar
els hàbits saludables
La 6a edició de la Caminada sense fum, que en-
guany porta per lema ‘Recupera la inspiració’, 
buscarà impulsar els hàbits saludables aquest dissabte 
1 de juny. Un any més, la caminada buscarà sen-
sibilitzar i conscienciar sobre la importància de no 
iniciar-se i ajudar a abandonar el consum del tabac, 
en una activitat pensada per a tota la família.

nnnnnnn
El bus 685 també circularà a l’agost
Aquest estiu la línia de bus que uneix tots els barris 
de Ripollet, el 685, també estarà operativa el mes 
d’agost. La Regidoria de Transport i Mobilitat va 
acordar-ho amb la Direcció de Transports de la 
Generalitat, i l’Ajuntament haurà d’assumir enguany 
el cost dels 20.000 € que costa adoptar aquesta 
mesura, ja que els pressupostos de la Generalitat 
estan prorrogats, a l’espera que l’Àrea Metropolitana 
n’assumeixi els costos a partir de l’any vinent un cop 
es faci el traspàs de competències. El 685 circularà 
doncs aquest agost amb l’horari habitual de la resta 
de l’any, de dilluns a divendres, amb l’excepció del 
15 d’agost que és festiu.

nnnnnnn
El Pavelló Joan Creus es connecta al wifi
La xarxa pública d’internet sense fils de Ripollet ja ha arribat 
al Pavelló Municipal Joan Creus. Els espais del vestíbul i la 
pista principal ja compten amb repetidors de wifi que, de ma-
nera lliure i gratuïta, permeten la connexió a internet de tots 
aquells usuaris d’aquest espai que ho desitgin. Amb el Pavelló 
ja són un total de 14 els punts de Ripollet connectats amb wifi 
obert. La connexió del Pavelló es completarà exteriorment, 
amb la subvenció WIFI4EU, encara en fase d’estudi. Ripollet, 
un dels 44 municipis catalans guanyadors, rebrà 15.000 € per 
instal·lar la infraestructura necessària per una xarxa pública de 
wifi a espais oberts. El Joan Creus és l’últim dels espais de Ripollet connectats al wifi obert
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L’AFEGit

Jordi Allepuz
Radiofonista i creador de FMWR
—
Jordi Allepuz és un apassionat de la 
ràdio que celebra l’aniversari de la seva 
pròpia emissora en línia, FMWR, una 
emissora musical que emet des de 
Ripollet per a tot el món.
—
Com ha estat aquest primer any?
És un any de ràdio i de posicionar-la no al 
mercat sinó com a mitjà, trobant les fórmu-
les de treball, com fer-la, de quines hores 
disposar per poder treballar, per gravar 
amb els col·laboradors... Durant aquest any 
he estat creant i ara ja està aquí defini-
tivament. Justament per l’aniversari vam 
reemetre les primeres tres hores d’ara fa un 
any. Ara ja tenim els sistemes i hauríem de 
començar a arrencar definitivament.

Com vas decidir fer-la? 
En FM era impossible, fer una emissora 
pirata no ens interessava en absolut i les 
legals estan totes ocupades. La gran sortida 
d’aquests projectes és internet. 

Com es posiciona una ràdio dins el 
marc d’internet?
Creant-te el teu propi marc, el propi 
mercat. La teva zona d’influència comercial 
serà la teva zona d’audiència. Per això no 
crec massa en això de la ràdio mundial: 
l’online et permet ser present, després com 
tu ho promocionis és allà on incidiràs. Jo ho 
faig per xarxes. Un cop creat ja comences a 
vendre i comercialitzar el producte.

Quina és la línia de l’emissora?
La que vaig aprendre a RKOR, que es 
basava tota en la llista del Billboard. Mol-
tes coses de la FMWR són una còpia de 
l’RKOR. Si copies per fer-ho bé, endavant, 
potser pots arribar a millorar l’original. Si 
t’agrada la música del segle XX, t’agradarà.

I quins continguts hi trobem?
Música de qualitat, seleccionada i escollida 
amb una visió professional. A més, oferim 
un mínim de continguts que fem entre un 
equip de cinc persones,. Fins i tot donem  la 
informació del temps, però tot el protago-
nisme és per a la música.

L’AFEGit

nnnnnnn
El Comitè de Dones dedica
el 8 de maig a Neus Català
Emmarcat a la campanya Cada dia és 8 de Març, el Comitè de Dones de Ri-
pollet ha establert el dia 8 de cada mes a actes reivindicatius relacionats amb 
el feminisme a Ripollet. El passat 8 de maig l’activitat va homenatjar l’acti-
vista Neus Català, que havia mort poques setmanes abans, en un acte doble 
que va començar al monument dedicat a la darrera supervivent catalana del 
camp nazi de Ravensbruck i va finalitzar davant el mural de Roc Blackblock 
que hi ha a la façana de Ripollet Ràdio i el Casal de Joves. Al monument s’hi 
va dipositar un ram de flors i s’hi van fer lectures. Davant el mural, presidit 
per la frase “l’única mort que em preocupa és la de la memòria”, es va recor-
dar aquesta lluitadora antifeixista amb la lectura d’alguns dels seus textos, i es 
va fer un minut de silenci en el seu homenatge.
El Comitè de Dones de Ripollet continuarà amb la seva campanya i ja té 
preparat el seu acte per al 8 de juny. Serà un micro obert femení, on podran 
parlar i expressar-se dones de qualsevol edat i condició, dirigit també a les 
propostes artístiques, i estarà obert al públic mixt. Serà al bar Sirocco, a par-
tir de les vuit del vespre. Les dones que vulguin participar-hi podran fer-ho 
a través del formulari que trobaran a les xarxes socials del Comitè de Dones.

nnnnnnn
Obre la inscripció del curset de ràdio d’estiu
Ripollet Ràdio realitzarà un nou curset de ràdio 
a finals de juny, que consistirà en quatre sessions 
temàtiques, d’introducció a la locució, guió, pro-
ducció i control de so. És gratuït i per a persones 
majors de 16 anys, sigui a títol personal o d’entitats. 
La sol·liciud s’ha de fer a info@ripollet.cat.
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nnnnnnn
L’esport escolar celebra el final
de curs amb un matí ple d’activitats
i premis
El dissabte 1 de juny l’esport escolar farà la seva festa de cloenda, organitzada un 
any més pel PAME, amb activitats durant tot el matí que acabaran amb un sorteig 
de dues bicicletes i dos patinets entre els participants. Durant el matí, els nens i 
nenes que han participat en les competicions organitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports de Ripollet (a partir de P5) tindran diverses propostes lúdico-esportives 
repartides per totes les instal·lacions del Poliesportiu de Ripollet: la pista poliesporti-
va, la pista d’atletisme i la piscina descoberta. A partir de la una del migdia es durà a 
terme l’acte oficial de cloenda, a més del sorteig dels obsequis entre els nens i nenes 
participants. Caldrà que tots els nens i nenes portin la samarreta de l’esport escolar 
d’aquesta temporada.

nnnnnnn
Millores al Poliesportiu Municipal
Amb el Pla Director de remodelació del Poliesportiu ja 
presentat i a l’espera de que es comenci a executar, algunes 
obres de millores ja s’estan realitzant. S’ha començat amb la 
instal·lació de gespa artificial a l’interior de la pista d’atletisme, 
una superfície que facilita l’escalfament. També continuen les 
obres de la pista de grades, amb el tancament de la façana i el 
canvi de la il·luminació per una de led, una instal·lació que es 
preveu estigui enllestida a mitjans de juny.

nnnnnnn
Els atletes prenen Ripollet a la XXIII Milla Urbana
El passat 11 de maig més de 160 corredors van omplir els 
carrers de Ripollet per participar a la XXIII Milla Urbana 
Memorial Juan Suárez, una prova organitzada un any més pel 
Ripollet Unió Atlètica amb la col·laboració del Patronat Mu-
nicipal d’Esports, que va recórrer la rambla de Sant Jordi en 
tres distàncies diferents: 400, 800 i 1600 metres (una milla) en 
funció de la categoria. Al circuit llarg els millors temps els van 
aconseguir Alejandro Abellaneda (4’50’’), de la JA Sabadell, 
en categoria sub 23 masculí i la ripolletenca Laura Torres 
(5’36’’), del RUA, en categoria sub 18 femení. Els corredors van recórrer la rambla de Sant Jordi. Foto: Marc Mata
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l’Agenda 
juny 2019

Dissabte 1
6A CAMINADA SENSE FUM:
RECUPERA LA INSPIRACIÓ
A les 9.30 h, al Pavelló Joan Creus
Recollida de dorsals i aigua a les 9 h 
i estiraments a càrrec del Dr. Mampel. 
Activitat per a tota la família. El recorregut 
finalitzarà a les pistes d’atletisme del 
Poliesportiu Municipal, on hi haurà bosses 
commemoratives, aigua i fruita.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Equips d’Atenció Primària de Ripollet 

CLOENDA DE L’ESPORT 
EXTRAESCOLAR
De 9.45 a 13 h, al Poliesportiu Municipal
El PAME tanca la temporada d’esport 
extraescolar amb la Festa de la Cloenda
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DIA INTERNACIONAL DEL JOC:
VINE A JUGAR EN FAMíLIA
AL CARRER
De 11 a 13.30 h, a la pl. del Molí
Diferents espais de joc i experimentació 
per als infants: Espai de la llar, Espai 
Nadons, Espai d’Aire, Espai Construccions 
i Minimóns, Espai Experimentació. La 
novetat d’aquest any és el nou Espai de 
Robòtica, per a infants fins a 12 anys. Un 
esdeveniment pensat per omplir els carrers 
de joc i recuperar els espais de joc en la 
primera infància i a l’aire lliure. Activitats 
gratuïtes i sense necessitat d’inscripció. Amb 
la col·laboració d’Els Solets-Minnilàndia 
SCCL, Ripolab Hacklab i MamiCria.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: ¡AY, QUE “TENDER”
EN EL MERCAO!
A les 19.30 h, Teatre Auditori
Del grrup d’iniciació de la Careta Teatre. 
Les noves tecnologies per a lligar arriben a 
l’antic mercat de Ripollet. Preu: 6 €.
Organitza: La Careta Teatre

Diumenge 2
10è ANIVERSARI DE LA VEREMA
De 10 a 13 h, a l’Escola Bressol
Organitza: Escola Bressol Pública
La Verema 

JUGATECAMBIENTAL MASSOT.
CLOENDA DE LES JUGATEQUES 
DE PRIMAVERA: “CONSTRUÏM UN
MOLINET” 
De 10.30 a 13.30 h, al parc Massot 
De la mà de La Gresca. Activitat lliure
i gratuïta. Activitat oferta per l’AMB. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs 

JUGATECAMBIENTAL PINETONS: 
“L’AIGUA DEL PARC. JOCS 
D’AIGUA”
De 10.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons 
A càrrec de Casa Natura. Activitat lliure
i gratuïta. Activitat oferta per l’AMB. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
AMB Parcs 

TEATRE: EL CICLE DE LA VIDA,
UNA MÉS A LA VILA I UN PAÍS DE 
MERAVELLES
A les 11:30 h, Teatre Auditori
Del grup Mims, Arlequins i Trobadors de 
La Careta Teatre. Tres obres de teatre que 
celebren i homenatgen contes infantils i 
dibuixos animats. Preu: 6 €.
Organitza: La Careta Teatre.

DIRECTES DE SAM VIU: 
DARK SABBATH
A les 13 h, al parc del riu Ripoll 
Grup tribut a Black Sabbath
Organitza: Associació Sam Viu

TEATRE: PRIMERA PUERTA 
HACIA EL CAMBIO
A les 18.30 h, al Teatre Auditori
Del grup Tramoia de la Careta Teatre,
Una reinterpretació de Romeo i Julieta 
ambientada als anys 20. Preu: 3 €
Organitza: La Careta Teatre.

Dilluns 3
CONCENTRACIÓ PER DEFENSAR
LES PENSIONS
A les 18h, a la pl. de Pere Quart
Organitza: Marea Pensionista de Ripollet

Dimarts 4
EXPLICACIÓ DE CAVALLERIA 
RUSTICANA I IL PAGLIACCI
De 20 a 21 h, al Centre Cultural
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

TALLER D’EMBOLICAR SABONS 
ARTESANALS
De 11 a 12 h, a la Cuina del Mercat
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva 

Dimecres 5
BIBLIOLAB:
“DIBUIXEM EN L’ESPAI”
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Has fet mai un dibuix sense llapis?
I sense paper? Sabies que en l’espai també 
es pot dibuixar? En aquesta activitat 
jugarem amb les línies i els colors i crearem 
dibuixos sense paper.. Per a infants a partir 
de 4 anys. A càrrec d’Experimentem amb 
l’Art. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ÒPERA I BALLET: CAVALLERIA 
RUSTICANA I IL PAGLIACCI
A les 20.30 h, al Teatre Auditori
Retransmissió des del Salzburger Festspiele 
de Salzburg, de les obres de Pietro 
Mascagni i Ruggiero Leoncavallo. Durada: 
Cavalleria Rusticana, 1 h 15 min; Il 
Pagliacci, 1 h 27 min. Preu: 10 €. 
Organitza: AETMV 
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Dijous 6
TALLER DE CERÀMICA
De 11 a 12 h, a la Cuina del Mercat
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva 

CLOENDA DEL CLUB DE CÒMIC: 
GIMCANA DE CÒMIC
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Festa de clausura dels clubs de lectura 
infantil de la biblioteca. Gimcana sobre el 
món del còmic amb la trentena d’infants 
que han participat enguany de les trobades 
mensuals de lectura de còmics. Per a infants 
de 8 a 12 anys. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER D’ESTAMPACIÓ DEL KFTÓ
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
Per a joves a partir de 12 anys. Taller 
gratuït. Inscripcions al casal de joves o al 
correu electrònic kftoripollet@gmail.com. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

CONCERT DE CONJUNTS
A les 19 h, al pati del Centre Cultural
Organitza: Escola de Música de la Societat 
Coral “El Vallès”

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“RAMBLA AMUNT, RAMBLA 
AVALL”
A les 19.15 h, a la Sala d’Art del Centre 
Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 7
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“MERCART”
A les 18 h, al Mercat Municipal
Inauguració de l’exposició d’obrs d’artistes 
joves de Ripollet. Les obres estaran 
exposades del 7 al 28 de al Mercat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet.

NITS DE MÚSICA DE L’AETMV: 
“HISTÒRIA DEL CINEMA MUSICAL
 NORD-AMERICÀ (47a SESSIÓ). 
ANYS 1975-76
De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural
De la mà de Joana Raja i Lluís López. 
Organitza: Nits de Música de l’AETMV 

Dissabte 8
GR 151, ETAPA 9: SANTA MARIA 
DE BESORA — RIPOLL 
A les 7 h. Lloc de trobada a acordar
Desnivell positiu, 1.200 m; desnivell 
negatiu, 1.350 m
Organitza: Centre Excursionista
de Ripollet

TALLER DE XARXES SOCIALS
A les 10 h, a la Sala d’Actes del Centre 
Cultural
Organitza: Club de Jubilats i Pensionistes 
de Ripollet

TAPA‘N’ROLL 
A les 12 h, al pati del Centre Cultural
Vermut musical.
Organitza: Associació Ripollet Rock

FESTIVAL DE FI DE CURS
A les 18 h, a la Sala de Ball del Casal 
d’Avis
—Recital de poesia, a càrrec del Taller de 
poesia del Casal
—Concert, a càrrec de la Coral Los 
Estupendos
Entrada gratuïta

CORRAL DEL RAP
A les 18.30 h, al pati del Centre Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet i 
Corral del Rap

TEATRE: ÉSTO ES PA MORIRSE
A les 18 h, Teatre Auditori
Del grup Juveniles de La Careta Teatre. 
La mort sempre és un moment trist 
i tràgic... fins que els nostres alumnes 
decideixen canviar la història! Preu: 3 €
Organitza: La Careta Teatre

TEATRE: ¿DE QUIÉN ES ESTE 
MUERTO?
A les 19.30 h, Teatre Auditori
Del grup Fem Comèdia de La Careta 
Teatre. L’any 1942, una bonica parella 
celebra el seu compromís quan, de sobte, es 
descobreix un assassinat. Preu: 6 €
Organitza: La Careta Teatre

SESSIÓ DE MICRO OBERT
PER A DONES
De 20 a 22 h, al bar Sirocco
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet

Diumenge 9
CIRC LA CARETA: TRIBUS DE 
CIRC I TU CIRCO ME SUENA
A les 11.30 h, al Teatre Auditori
Dels grups Circ Infantil i Circ Adult de 
La Careta Teatre. Amb diferents disciplines 
(malabars, acrobàcies i trapezi), els grups 
de circ infantil ens fan veure el circ a través 
de tres tribus urbanes. Els adults parodiaran 
i faran un tribut del programa Tu cara me 
suena, però a través del circ. El preu conjunt 
de les dues obres: 6 €.
Organitza: La Careta Teatre

DIRECTES DE SAM VIU: 
PAQUITO GROOVE BAND TRIO
A les 13 h, al parc del riu Ripoll 
Organitza: Associació Sam Viu

Dilluns 10
CAFÈ LITERARI: PILAR PRIM,
DE NARCíS OLLER
A les 15.30 h, al Centre Cultural
Organitza: AETMV

Dimarts 11
TALLER DE DECORAR XANCLETES
D’11 a 12 h, a la Cuina del Mercat
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva

Dimecres 12 
LABORATORI DE LECTURA:
“PIM, PAM, POMELO!”
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Una activitat per a descobrir
a aquest personatge de la literatura
infantil creat per Ramona Bãdescu
i Benjamin Chaud, i la seva col·lecció de 
llibres amb molt d’humor,
aventures, emocions i algunes
preguntes filosòfiques. Per
a infants de 4 a 9 anys. 
Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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Dijous 13
TALLER DE DECORAR XANCLETES
De 11 a 12 h, a la Cuina del Mercat
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva

I CERTAMEN DE RIPOMETRATGES
INSTITUT LLUíS COMPANYS 
A les 18.30 h, a l’Institut Lluís Companys
Problemes de parella, solitud, assetjament, 
humor, superació personal, atracaments...: 
aquests són alguns dels temes dels 
curtmetratges creats pels alumnes de 4t 
d’ESO de l’Institut Lluís Companys. 
Activitat oberta. Preu: 1€. 
Venda anticipada d’entrades a l’institut 
i venda a la taquilla el mateix dia del 
certamen. Aforament limitat. 
Organitza: Institut Lluís Companys

Divendres 14
ACTE DE CLOENDA DELS 25 ANYS
DE L’AETMV
A les 21 h, al Teatre Auditori
L’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell tanca una temporada especial 
d’una manera extraordinària. A dalt 
de l’escenari, totes les persones que han 
compartit actuacions per celebrar el 25è 
aniversari.
Organitza: AETMV

2N FESTIVAL FI DE CURS
DE RI-POLLET EN LíNIA
A les 18.30 h, a la pl. de Pere Quart 
Exhibicions de ball country i line dance 
dels alumnes de l’associació i workshop.
Organitza: Ri-pollet en Línia.

CLUB DE LECTURA LLEGIR
EL TEATRE: EL GRAN MERCADO
DEL MUNDO, DE PEDRO
CALDERÓN DE LA BARCA
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
La Fama fa una crida perquè tothom vagi 
al gran mercat del món. Cadascú té un 
talent per comprar-hi el que vulgui, i l’haurà 
d’utilitzar per poder ser feliç. La Innocència 
i la Malícia acompanyaran els compradors. 
Entre els venedors, desfilaran figures com 
la Supèrbia, la Humilitat, el Plaer, la 
Penitència o el Desengany. A càrrec de 
Mònica López, d’Amics del Teatre. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTA DE FINAL DE CURS
DE L’ESCOLA D’ADULTS
A les 21 h, a la pl. de Joan Abad
Acte d’entrega dels títols de Graduat 
Escolar al Casal de Cultura i sopar de 
final de curs a la pl. de Joan Abad. p¿poer 
finalitzar, música i ball amb DJ.
Organitza: CFA Jaume Tuset

ANYSCÈNICA
CINEMA A LA FRESCA:
BOHEMIAN RHAPSODY
A les 22 h, al pati del Centre Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 15
XXI ANIVERSARI
DE L’AV CAN VARGAS
De 10 a 13.30 h, al recinte de l’Associació 
i a les 18 h, al Teatre Auditori
Festa de l’AV Can Vargas, torneig d’escacs 
a càrrec del Club d’Escacs Palau Ausit i 
concurs de dibuix infantil. A continuació, 
s’oferirà un pica-pica popular i es farà una 
pausa per dinar. A la tarda, es farà una 
exhibició de ball al Teatre Auditori amb 
totes les entitats col·laboradores: Graceland, 
Dansa Jove Odette, D-Flekys, Gimnàs 
Gali, Ballet Carmela, A Ritme. Entrades a 
la venda els dies 11, 12 i 13, de 16 a 19 h, 
al Centre Cultural, i cada dia, de 17 a 20 
h, a l’AV Can Vargas.
Organitza: AV Can Vargas

DIRECTES DE SAM VIU: 
RED ROMBO
A les 13 h, al parc del riu Ripoll 
Organitza: Associació Sam Viu

RECOLLIDA I TALLADA DE FLORS 
PER LA MOSTRA DE CATIFES
A les 17 h, al c. dels Afores, 11 
Organitza: Ripollet Cultura i Tradició

L’horari de les activitats és d’11 a 14 h, 
excepte aquelles en què s’especifica 
un de diferent.

Plaça d’en Clos
Curts de teatre i dansa, amb “El Rey 
León”, a les 11.30, 12.30 i 13.30 h

Seu de la Societat Coral “El Vallès”
Jornada de portes obertes

Plaça de l’Onze de Setembre
Enramades

Església de Sant Esteve
Jornada de portes obertes, de 12 a 14 h
Àbsis
L’ou com balla
Espai entre l’església i la rectoria
Exposició d’Àngels Saló i M. Dolors 
Glanadell

Plaça de la Constitució
Concert, de 12 a 14 h

Carrer del Dr. Figarola, 9
Exposició “Carruatges en miniatura”

Baixada del General Prim
Música amb encant, d’11.30 a 13.30 h
Mural participatiu, d’11.30 a 13.30 h

Baixada dels Corbs
Ornamentació “Encant escènic”

Casa Vila (Cal Queixalista)
Música amb encant, d’11.30 a 13.30 h

Jardí romàntic de Casa Padró
Recital poètic, a les 12 h

Espai M. Aurèlia Capmany
“El viatge de Federico”, a les 11 i 13 h
“La llegenda de la Xamuskina”, a les 
12 h

Antiga capella de l’Escola FEDAC
“El dia de la marmota”, a les 11.45 i 
12.45 h

Can Buxó
Ornamentació

Cup de vi al carrer de la Palma
Ornamentació

Xemeneia de Can Calvet
Mostra de circ, a les 11.45, 12.30 i 13.15 h 

Carrer dels Afores, 22
“Esclat”, treball d’art floral vertical
Performance musical, a les 14 h

Reportatge fotogràfic
Espais amb Encant 2019

Concurs de fotografia a Instagram

Diumenge 16 Espais amb encant
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Diumenge 16
MOSTRA DE CATIFES FLORALS
Durant tot el dia , a diversos espais
De 6 a 20 h, mostra de catifes florals,
als carrers del nucli antic.
D’11 a 14 h i de 17.30 a 19.30 h,
al c. dels Afores, 14:
—Exposició fotogràfica “Corpus 2018”, 
d’Acció Fotogràfica Ripollet
—Exposició fotogràfica “Projecció 
internacional de les catifes de Ripollet”
Durant tot el dia es podrà veure “l’Ou com 
Balla” al pati de l’absis de l’Església.
Organitza: Ripollet Cultura i Tradició

PORTES OBERTES A LA 
PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
I PROCESSÓ EUCARíSTICA
Durant tot el dia, a l’Església de Sant 
Esteve
De 12 a 14 h, portes obertes a l’Església 
de Sant Esteve i exposició del tresor 
parroquial.
A les 18 h, missa i processó eucarística al 
voltant del centre històric, desfeta de catifes, 
coca i xocolata. Esdeveniment gratuït i 
obert al públic general.
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

ESPAIS AMB ENCANT
D’11 a 14 h, a diversos punts de Ripollet
Passejar, descobrir, recordar, perdre’s, 
gaudir dels diferents racons del nucli antic 
de Ripollet. Consulteu el programa de la 
pàgina 19.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DIRECTES DE SAM VIU: 
THE BACOS
A les 13 h, al parc del riu Ripoll 
Organitza: Associació Sam Viu

FESTIVAL DE FLAMENC
A les 18 h, al pati del Centre Cultural
Organitza: Cuadro Andaluz de Ripollet

Dimarts 18
TALLER DE LLENGUA DE SIGNES
D’11 a 12 h, a la Cuina del Mercat
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva

CLOENDA DEL CURS DE L’AULA 
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
A les 18 h, al Teatre Auditori
Organitza: Aula d’Extensió Universitària

Dijous 20
TALLER DE COLLAGE
D’11 a 12 h, a la Cuina del Mercat
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“CONCIENCIARTE”
A les 19.15 h, a la Sala d’Art del Centre 
Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 21
CONCERT D’ESTIU: “CANTEM 
LES AMÈRIQUES”
A les 20 h, al Teatre Auditori
Venda d’entrades: dimarts 18 i dimecres 
19, de 18 a 20 h, a la seu de la Coral a i 
divendres 21, a taquilla, 2 hores abans.
Donatiu: 5 € (socis i menors de 12 anys)
i 7€ públic general. Organitza: Escola de 
la Societat Coral “El Vallès”

TALLER DE FREAkSHAkES
DEL KFTÓ
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
Per a joves a partir de 12 anys. Taller 
gratuït. Inscripcions la casal de joves o 
correu electrònic kftoripollet@gmail.com. 
Organitza Ajuntament de Ripollet.

FESTIVAL COUNTRY
A les 19.30 h, al Pati del Centre Cultural
Organitza: Ripollet Country

ANYSCENICA
CINEMA A LA FRESCA:
EL GRAN SHOWMAN
A les 22 h, al Pati del Centre Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 22
TROBADES AMB L’ART: SORTIDA 
A MONT-ROIG DEL CAMP, A LA 
FUNDACIÓ MAS MIRÓ
I A VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Hora a concretar, al Centre Cultural
Més informació, al Centre Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DIRECTES DE SAM VIU: 
LOS GUMBO BLUES BAND
A les 13 h, al parc del riu Ripoll 
Organitza: Associació Sam Viu

TEATRE: BARBERO O 
PASTELERO I LA SUERTE DE LA 
FEA, LA GUAPA LA DESEA
A les 18 h, al Teatre Auditori
Dels grups Faràndula i Vodevil de La 
Careta Teatre. Teatre Musical, tribut a 
Sweeney Todd, el barber diabòlic del 
carrer Fleet i una reflexió sobre la bellesa. 
Preu conjunt de les dues obres: 6 €.
Organitza: La Careta Teatre

CINEFÒRUM: EL PIANISTA
A les 21 h, al pati del Centre Cultural
Organitza: Grup d’Estudis Ripolletencs

Diumenge 23
DIRECTES DE SAM VIU: 
MR. SHINGLES
A les 13 h, al parc del riu Ripoll 
Organitza: Associació Sam Viu

REVETLLA DE SANT JOAN 
A les 20 h, al parc dels Pinetons. 
Organitza: Col·lectiu Juvenil l’Aresta

DIRECTES DE SAM VIU: 
REVETLLA DE SANT JOAN — 
DISCOMÒBIL PACHANGA & ROCK
A les 21 h, al parc del riu Ripoll 
Organitza: Associació Sam Viu

REVETLLA DE SANT JOAN 
A les 24 h, al Centro Aragonés
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet

REVETLLA DE SANT JOAN 
A les 24 h, a l’AV Can Mas 
Organitza: AV Can Mas
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Dimarts 25
EXPOSICIÓ “MEMÒRIES
EN RESISTÈNCIA”
En commemoració del 28 de juny, Dia per 
a l’alliberament LGTBI 
Del 25 de juny al 19 de juliol, al vestíbul 
del Centre Cultural
Hi col·labora: Encara en Acció

TALLER DE SABONS ARTESANALS
D’11 a 12 h, a la Cuina del Mercat
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva

IKIGAI JAPAN WEEK
TALLER DE CUINA JAPONESA
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
Per a joves a partir de 12 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTIVAL COUNTRY
A les 19 h, al pati del Centre Cultural
Organitza: Line Dance Palau Ausit

Dimecres 26
IKIGAI JAPAN WEEK
INICIACIÓ AL JAPONÈS
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
Per a joves a partir de 12 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA: ARGELAGUES, 
DE GEMMA RUIZ
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Tres dones lluiten, al llarg del segle XX, 
per obrir-se camí en el món laboral de 
les fàbriques tèxtils del Vallès i per tirar 
endavant la família. A càrrec d’Alícia Gil. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
L’activitat comptarà amb la presència de 
l’autora, dins del programa Lletres en Viu, 
de la Institució de les Lletres Catalanes.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEFÒRUM
A les 19 h, al Centre Cultural
Organitza: Grup de Dones per la Igualtat

Dijous 27
TALLER DE RESTAURACIÓ
DE CAIXES
D’11 a 12 h, a la Cuina del Mercat
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva

IKIGAI JAPAN WEEK
TALLER DE DIBUIX MANGA
De 18 a 20 h, al Casal de Joves
Per a joves a partir de 12 anys. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

7a REVETLLA D’ESTIU
A les 21 h, al Jardí romàntic de la Casa 
Padró
Entrada pel carrer del Doctor Figarola. 
Activitat lliure i gratuïta.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

Divendres 28
TEATRE
CLOENDA DEL PASSAPORT PETIT 
RIPOLLET: LA DETECTIU kLAUS
A les 18 h, a la pl. de l’Onze de Setembre
A càrrec d’Engruna Teatre. Espectacle 
gratuït per a públic familiar i lliurament de 
contes a qui tingui 10 segells al passaport. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet

IKIGAI JAPAN WEEK
FESTA DEL MANGA
A partir de les 19 h, a l’espai M. Aurèlia 
Capmany
Per a joves a partir de 12 anys. Racó de 
lectura, intercanvi manga, concurs cosplay, 
jocs tradicionals, origami, videojocs i 
cal·ligrafia japonesa.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

IKIGAI JAPAN WEEK
CINEMA:YOUR NAME
A les 22 h, a l’espai M. Aurèlia Capmany
Per a joves a partir de 12 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

LICEU A LA FRESCA
A les 22 h, al pati del Centre Cultural
El Liceu a la fresca és un projecte amb un 
fort component divulgatiu, de desmitificació 
de conceptes associats al gènere amb accés a 
títols atractiu i accessibles, per fer gaudir a 
tothom amb i de la immensitat de l’òpera, 
assistint d’una manera única, propera i 
informal a una funció al Liceu. 
Organitza: AETMV

Dissabte 29
FESTA DE FI DE CURS
DE LA CARETA TEATRE
A les 11 h, al pati del Centre Cultural
Organitza: La Careta Teatre

DIRECTES DE SAM VIU: 
FIDEJAM SESSION
A les 13 h, al parc del riu Ripoll 
Organitza: Associació Sam Viu

FESTA DE FI DE CURS 
DE BUNKAY DANSA
A les 17 h, al Teatre Auditori
Organitza: Bunkay Dansa

Diumenge 30
DIRECTES DE SAM VIU: 
LA KOZMIC BAND
A les 13 h, al parc del riu Ripoll 
Organitza: Associació Sam Viu

FESTIVAL DE FLAMENC
A les 18 h, al pati del Centre Cultural
Organitza: Dansa Jove Noelia España

Altres activitats
PREINSCRIPCIÓ CURS 2019 — 
2020 DE L’ESCOLA D’ADULTS
Del 18 al 25 de juny, de 10 a 13 h i de 
16.30 a 19.30 h, a l’Escola d’Adults
Cal demanar entrevista prèvia a partir del 
20 de maig per a tots els ensenyaments a 
l’escola o bé per telèfon (936 914 700). 
Matrícula del 2 al 9 de setembre. 
Organitza: CFA Jaume Tuset

R-BICI: SERVEI GRATUIT
DE PRÉSTEC DE BICICLETES
Fins al 31 d’octubre, dijous, divendres i 
dissabte, de 8.30 a 12 h i de 18 a 21 h, 
i diumenge, de 8.30 a 12 h i de 17.30 a 
21 h
Es pot recollir la bicicleta dins l’horari 
establert i retornar-la sempre abans de les 
21 h. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
que organitzin actes el mes 
de juliol, poden enviar 
la informació abans del
17 de juny al correu
electrònic info@ripollet.cat.

Exposicions
CENtrE CuLturAL
Del 21 de maig al 3 de juny, a la 
Sala d’Art
“Creativitart”
Treballs de l’alumnat del Taller d’arts 
plàstiques dels cursos del Centre 
Cultural.

Del 21 de maig al 7 de juny,
a la Sala 1 d’Exposicions
“Viu les puntes amb una altra 
mirada”
Exposició sobre el treball de puntes 
de coixí, la tècnica i els materials que 
s’hi utilitzen.

Del 10 al 27 de juny, a la Sala 1 
d’Exposicions
“Llums i ombres”
Mostra d’arts decoratives: pintures, 
vitralls, fang, ceràmica, fusta i por·
cellana, entre altres, realitzades per 
l’alumnat del curs.

Del 4 al 17 de juny, a la Sala d’Art
“Rambla amunt, rambla avall”
Obres locals que copsen les sensaci·
ons que corren a diari per la rambla 
de Ripollet.

Del 19 de juny a l’1 de juliol,
a la Sala d’Art
“ConcienciArte”
Exposició que utilitza l’art per cons·
cienciar a l’espectador sobre el medi 
ambient.

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.

mErCAt muNiCiPAL
Del 7 al 28 de juny
“MercART”
Mostra d’artistes joves de Ripollet.

bibLiotECA
Del 3 al 28 de juny
“Carnestoltes a Ripollet”
Exposició formada per les fotogra·
fies guanyadores i finalistes del 17è 
concurs Santiago Piñol que es va 
fer, a través d’Instagram, durant les 
38enes Festes de tardor del barri 
Pont Vell — Tiana, i organitzat per 
l’AFOCER.

Del 24 de juny al 19 de juliol
“Super Women, Super Inventors” 
Il·lustracions amb aquarel·la i tinta 
xinesa de Sandra Uve.
Exposició que narra la historia de 25 
dones inventores, dones que contra 
tot pronòstic, van aconseguir el seu 
somni, un invent amb una patent 
legal, i en el fons la seva llibertat intel·
lectual i física. 

ESGLéSiA DE SANt EStEVE
Del 16 al 23 juny
“Exposició del tresor parroquial” 
Ornaments litúrgics, objecte de culte
i obres d’interès patrimonial.

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

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

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

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

6è CURS DE RADIO 
Inici: darrera setmana de juny
Quatre sessions setmanals: locució, guió, 
producció i control de so. Les persones 
interessades, cal que enviïn un correu 
electrònic amb les seves dades de contacte a: 
info@ripollet.cat fins al 19 de juliol.
Organitza: Ripollet Ràdio

CURS INICIAL DE CATALÀ
Del 3 al 18 de juliol, als matins,
al Centre Cultural
Inscripcions durant el mes de juny,
a l’Oficina de Català de Ripollet.
Organitza: Oficina del Català a Ripollet

TALLER DE CUINA DEL KFTÓ
Cada dimarts, de 18 a 20 h,
al Casal de joves
Per a joves a partir de 12 anys. Per a més 
informació: kftoripollet@gmail.com.
Organitza: Ajuntament de Ripollet.
 
SALA D’ESTUDI NOCTURN
Fins al 22 de juny, a la Biblioteca 
Municipal
Oberta de dilluns a divendres, de 21 a 1 h
i festius i caps de setmana, de 19 a 1 h.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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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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Ajuntament de Ripollet
Departament de Comunicació
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qui éS...

meritxell
Aymerich
Representant d’ACIC

Per primera vegada en unes Eleccions 
Municipals a Ripollet les persones 
cegues van poder votar amb el vot 
secret garantit, gràcies a una moció 
aprovada pel Ple Municipal i impul-
sada per l’ACIC (Associació Catalana 
per a la Integració del Cec). Ripollet 
ha estat un dels únics quatre munici-
pis catalans on s’ha fet servir aquest 
sistema a les Municipals, que ja fa 
anys que està implementat a totes les 
altres eleccions d’àmbit més gran.

D’on sorgeix la vostra reivindicació?
La nostra entitat des de l’any 2004 fins 
al 2008 va estar reivindicant el dret 
del vot secret i autònom, un dret que 
no teníem després de tants anys de 
democràcia i el 2008 es va modificar 
la Llei electoral i ens va donar el dret 
al vot accessible, a totes les eleccions 
(Generals, Autonòmiques i Europees) 
excepte a les Municipals, que van que-
dar perdudes a l’espera de veure com 
funcionava el sistema per tal d’impul-
sar-lo o buscar-ne un altre.

Després de tot aquest temps encara 
no s’aplica a les Eleccions Municipals?
El cas és que després d’onze anys no hi 
ha hagut per part de cap govern estatal 
la voluntat d’impulsar-lo. Finalment 
han sigut quatre ajuntaments de Cata-
lunya, entre ells el de Ripollet, els que 
ho han impulsat amb el nostre suport.

I com es garanteix el vot secret
i autònom per una persona cega?
Les persones cegues ho hem pogut 
sol·licitar amb antelació i aleshores, 
quan arribem al nostre col·legi electo-

ral, se’ns entrega un kit igual que el de 
qualsevol altra elecció i se’ns propor-
ciona un espai 
tranquil on poder 
preparar el vot. 
Aquests kits con-
sisteixen en una 
mena de carpeta 
petita que conté 
unes instruccions 
en braille pas per 
pas i tants sobres 
com candidatures 
es presenten, en 
el cas de Ripollet 
set, etiquetats en 
braille i que con-
tenen cada sobre la papereta normal i 
corrent de cada partit. 
Aquests sobres en braille només servei-
xen per trobar la candidatura que vols, 
un cop llegeixes els sobres i tries el del 
teu partit l’obres i n’extreus la pape-
reta. Després la poses en un sobre de 
votació normal que hi ha també dins 
la papereta, un sobre que no té braille, 
per garantir l’aspecte completament 
normal dels vots de les persones ce-
gues. Després aquest kit te’l pots endur 
a casa, per garantir el vot secret perquè 
ningú veu quina papereta et falta i has 
introduït a l’urna. Tots aquests kits 
estan validats per persones cegues, que 
comproven un per un que a tots els 
missatges en braille hi consti el que hi 
ha de constar i que tots són correctes.

I com votàveu fins ara?
No ho podíem fer de manera autòno-
ma ni secreta, ens havíem de fiar d’algú 
que ens agafés la papereta i que fos la 
correcta. I aquest 26 de maig s’ha pro-
duït una paradoxa molt curiosa i és que 
a les poblacions on no s’ha promogut 
aquesta moció les persones cegues hau-
ran pogut demanar el kit pel vot secret 
a les Eleccions Europees, però per a les 
Municipals no ho han pogut fer. Per 
tant, a les Europees podran votar en 
secret però per triar l’alcalde ho hauran 
de fer amb una persona de confiança, 
com s’ha fet d’ençà que va començar 
la democràcia fins al 2008. Això a la 
Convenció dels Drets Humans per a 
les Persones amb Discapacitat que es 
va aprovar l’any 2006 i que Espanya va 
ratificar el 2008 ja es diu que això no 
pot ser.

Estàs contenta que la teva població 
on van viure sigui de les primeres on 
s’aplica?

Molt contenta. He 
viscut molts anys a 
Ripollet, ara visc a 
Cerdanyola i totes dues 

poblacions ho han aprovat. Jo ho he 
hagut de demanar a Cerdanyola, però 
em consta d’un bon grup de perso-
nes que ho han demanat a Ripollet. 
Però per poques persones que siguin, 
tenen tot el dret a reclamar-ho i els 
ajuntaments que ho han aprovat estan 
aprofitant un buit legal per garantir el 
dret a aquestes persones. El primer a 
aprovar-ho va ser l’Ajuntament de Cu-
belles i ho va fer per iniciativa pròpia i 
els que han anat al darrere (Palau Solità 
i Plegamans, Ripollet i Cerdanyola) ho 
han fet amb l’impuls de les persones de 
l’associació que vivim allà.

Jordi Pi Lletí
Intus

nnnnnn
No hi ha hagut 
voluntat per part
de cap govern 
estatal d’impulsar
el vot adaptat
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