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l’Agenda
Tota l’activitat cultural

de la ciutat

A la pàgina 19

Sumari
S’aprova l’inici de la dissolució
dels patronats a partir de 2020 / 
Pàg. 11

En construeixen les noves escoles 
institut i es fan millores a diferents 
centres educatius /
Pàg. 12

Les municipalitzacions ja són
una realitat /
Pàg. 18

20 anys de Nits de Música /
Pàg. 24

La festa amb més
oferta, participació, 
descentralització
i personalitat pròpia /
Pàg. 3
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Ja és aquí la Festa Major de Ripollet
Amb puntualitat, com cada any, arriba la Festa Major i Ripo-
llet es trastoca. Desenes d’activitats s’escamparan dia i nit 
per tots els barris de Ripollet, en un any on les arts escèni-
ques faran viure i vibrar l’espai públic més que mai.
Un programa pensat perquè tothom tingui el seu moment 
mentre riem, juguem, ballem i compartim l’alegria que ens 
dona la festa. Una Festa que neix del treball de les entitats, 
de la Comissió de Festa Major i del personal de l’Ajuntament 
que, de manera voluntària, fan l’esforç de programar i donar 
sentit a la graella d’activitats.
Sortim al carrer i fem-lo nostre. Vivim la festa de manera en-
tregada, cívica i responsable. Participem i siguem els prota-
gonistes.
La Festa serà amb la consciència d’evitar entre totes i tots les 
actituds sexistes i LGTBIfòbiques perquè volem que tothom 
se senti còmode i segur, sense increpacions ni violències.
Ens veiem als carrers!
Visca la Festa Major de Ripollet!

—La Comissió de Festa Major

La Comissió de Festa Major ha previst un total de 90 acti-
vitats, del 22 al 26 d’agost. Emmarcada en l’Any de les Arts 
Escèniques, la Festa Major 2019 arriba amb vocació de tenir 
la més àmplia oferta, participació, descentralització i persona-
litat pròpia.
Des del passat mes d’octubre, la Comissió i Patronat de 
Cultura han treballat amb tot d’entitats, organitzades en les 
comissions Jove, Infantil, Mercat de la Vinya i Pregó. A la 
presentació del programa, l’alcalde de Ripollet, José Ma-
ría Osuna, va destacar com “en els darrers quatre anys hem 
vist com ha crescut el nombre d’activitats i amb ell també el 
nombre d’entitats participants”. Pel regidor de Cultura, Oriol 
Mor, s’ha elaborat el programa “pensant a ampliar l’oferta per 
al públic familiar i per portar encara més la festa als barris”. 

Una de les novetats d’aquesta edició és l’inici del programa el 
dijous, amb la Pre-Festa de l’Aresta. Enguany, el Mercat de la 
Vinya ocuparà novament el nucli antic i oferirà una pro-
gramació d’activitats pròpia, com ara la trepitjada del raïm. 
També destaca l’Enlorca’t, que portarà l’espectacle Nueva York 
en un poeta, a càrrec d’Alberto San Juan, en homenatge a 
Federico García Lorca.
Pel que fa als espais, la plaça del Molí es convertirà en zona 
de concerts. Als barris de Pont Vell, Can Mas, Pinetons i Can 
Clos, s’afegeix Sant Andreu com a escenari, amb una mostra 
dedicada als animals, a l’avinguda Pinetons. I la plaça de Pere 
Quart es manté com a zona de petits lectors i altres activitats 
de la Biblioteca i l’estand de la ràdio.

Protocol Lila contra les agressions
Com ja s’havia anat avançant, aquesta Festa Major tindrà un 
fort component de gènere, consolidat en un Protocol d’agres-
sions sexistes i lgtbifòbiques, un programa d’acció que engloba 
formació al personal de l’Ajuntament i d’entitats, la disponibi-
litat d’informació i ajuda a totes les barres i xiringuito, un punt 
lila itinerant en forma de parella i la col·laboració amb la Poli-
cia Local i Mossos d’Esquadra. El protocol, que serà present a 
tots els espais a través d’una campanya informativa.
Segons la regidora de Drets Socials, Reyes Muñoz, “No podem 
exigir que la societat sigui el que no és, hem de ser un exemple 
i cal anar a totes”. El protocol ha estat creat per un grup motor, 
de què formen part Serveis Socials, el SIAD, Cultura, la Bibli-
oteca, Patrimoni i Comunicació, “amb la idea de participar de 
forma transversal entre tots els departaments de l’Ajuntament 
i començar amb la Festa Major”. A banda dels punts d’atenció, 
que es trobaran a cada barra i xiringuito, la novetat d’aquest 
any és que hi haurà una parella itinerant, que actuarà de 12 a 5 
h de la matinada i a qui es trucarà i s’encarregarà d’acompanyar 
a les víctimes, en cas que hi hagi, durant el procés, fins que se 
solucioni. Vegeu anunci pàgina anterior.

AMb 
totA LA 
LLEtRA
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Model consolidat
La Comissió de la Festa Major s’acomiada després de quatre anys, en què 
ha transformat la festa gran de la ciutat i potenciat la seva oferta, parti-
cipació, descentralització i personalitat pròpia. Pròximament, es convo-
carà la constitució de la nova.
La Comissió de la Festa Major és l’òrgan d’assessorament, coordinació, 
debat i consulta, sense personalitat jurídica pròpia, que treballa conjun-
tament per elaborar el programa de festes. Va néixer fa uns anys amb 
l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana i ha consolidat un model 
propi de Festa Major, on la participació de les entitats és un dels pilars fo-
namentals. Aquesta Comissió està formada per: dos representants dels 
partits polítics designats pel Consell d’Administració del PMC; quatre re-
presentants de les entitats culturals; un de les juvenils; un de les veïnals; 
un de les entitats esportives; i dues persones a títol individual; a més del 
President del PMC i de tècnics de Cultura, Joventut i del PAME.

Àmplia oferta
Per elaborar el programa s’ha buscat apostar per la varietat, aconseguint 
així una festa per a tots els publics i gustos. Entre les activitats del programa 
destaca l’espectacle Nueva York en un poeta, a càrrec d’Alberto San Juan, 
amb una prèvia de dansa dedicada a Lorca; el concert de Tribade la nit de 
dissabte als Pinetons; el de Wax&Boggie diumenge i els grups d’animació 
infantil Xiula i Xics&Roll Band. També es manté l’Holi dissabte i el Centre 
Cultural acollirà una exposició amb fotos de la Festa Major dels darrers qua-
tre anys. La programació elaborada per la subcomissió infantil inclou l’espai 
del petit lector a la plaça de Pere Quart, el Correaigües amb la Xamuskina 
com a gran protagonista o l’espai de tallers a Pere Quart el dilluns al matí.

Participació
Un any més la Festa Major de Ripollet ha buscat comptar amb totes les 
entitats municipals, que han aportat el seu gra de sorra per fer d’aquesta la 
festa més participativa. Amb una organització que va començar a treballar 
el passat mes d’octubre, analitzant la Festa Major 2018, s’ha elaborat un 
programa que busca que cada ripolletenc i ripolletenca es faci seva la festa. 
La Comissió organitzadora, amb les seves quatre subcomissions, ha tingut 
molt en compte també l’Any de les Arts Escèniques per donar protagonis-
me a les entitats culturals relacionades amb el teatre, la dansa, la màgia, el 
circ i la música. Aquesta Festa Major també hi haurà, un any més, l’estand 
de Ripollet Ràdio fent programació en directe de divendres a diumenge i 
el servei de Bus Pollet.

Descentralització
Un dels grans objectius de la Comissió de Festa Major els últims quatre 
anys ha estat portar la Festa Major a tots els barris, per fer que cada ripo-
lletenc tingui actes a prop de casa. Pel que fa als espais, s’ha apostat per 
convertir la plaça del Molí en una zona de concerts. Als barris de Pont Vell, 
Can Mas, Pinetons i Can Clos, s’afegeix Sant Andreu com a escenari, on es 
farà una gran festa dedicada als animals. A la plaça Clos hi haurà l’escenari 
del Mercat de la Vinya, amb una gran varietat d’activitats.

Personalitat pròpia
El Mercat de la Vinya, que ha tingut una subcomissió pròpia, ocuparà no-
vament el nucli antic i buscarà oferir una programació d’activitats lligades 
a la tradició i el passat vitivinícola de la vila. També es voldrà donar prota-
gonisme al paper de la dona pagesa, amb uns tastos de vins i olis a càrrec de 
dues dones, una pagesa i una enginyera agrònoma. Per conservar la perso-
nalitat pròpia ripolletenca, s’ha fet un treball de camp, que ha consistit en 
entrevistes a testimonis de gent que havia viscut la vinya, des de diferents 
òptiques, sobretot dones, per posar en valor la història d’un Ripollet agrari 
i de vinya, tan desconegut per molts avui dia.

Tria les activitats
que més t’agradin
i fes la teva pròpia
Festa Major!
—La petita
—L’esportiva
—El Mercat de la Vinya
—La popular
—Els concerts
—La prèvia

A les 19 h, al Centre Cultural
Inauguració de l’exposició 
“Mirades de la Festa Major”
Recull d’imatges de la Festa Major 
dels últims 4 anys
Organitzen: Acció Fotogràfica 
Ripollet i Agrupació Foto Cine 
Cerdanyola Ripollet

La prèvia
A les 19 h, a la pl. Molí
Música d’ambient
A les 21 h
Lectura de manifest
i txupinasso de Festa Major
Sopar popular
A les 23 h
Concert acústic
A les 24 h 
Pirat’s Sound Sistema
A les 1.30 h 
Nawlins
A les 2.45 h
Sessió de PD’s Ixentes 
Organitza: Col·lectiu
Popular L’Aresta

Dijous 22
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Ona Osuna i Llorenç Álvarez, pregoners
La jove artista local Ona Osuna i el jove coreògraf i 
patinador del CPA Ripollet, Llorenç Álvarez, seran 
els encarregats del pregó, com a nous referents per a 
les noves generacions. La Comissió guarda amb cura 
la sorpresa de com anirà l’acte fins que no tingui lloc 
i només ha desvetllat que serà al balcó de Cal Teixell 
(Casal de Joves/Ripollet Ràdio) i que estarà inspirat 
en les arts escèniques, en el marc de l’Any Scènica.

nnnnnnn
El Rock torna amb ganes a Ripollet
Un any més el Ripollet Rock Festival marcarà un 
dels punts àlgids de la Festa Major de Ripollet. El 
festival, que celebra 27a edició el divendres, 23 
d’agost, al parc dels Pinetons, comptarà amb un 
cartell espectacular, encapçalat pels suecs H.E.A.T., 
una de les bandes del moment que arriba amb 
tota la força del seu darrer treball, Into The Great 
Unknown. Un altre dels plats forts serà la banda 
alemanya The Unity, grup fundat per membres 
dels clàssics Gamma Ray, que portaran el seu metall 
melòdic al parc dels Pinetons. Pel que fa a les bandes 
nacionals, actuaran els valencians Jolly Joker amb el 
seu glam rock. Els grups catalans presents al festival 
seran Siroll, una de les bandes més potents del metall 
extrem del país, amb les seves lletres reivindicati-
ves en català i Dekta, que ens duran el seu àlbum 
homònim.
El cartell s’ha inspirat en l’Any de les Arts Escèni-
ques, amb el botxí aguantant una calavera, com el 
Hamlet de Shakespeare. Un any més, l’Associació 
Ripollet Rock s’espera la presència de molt públic 
d de fora de Catalunya. Per garantir el bon funcio-
nament, es comptarà amb més de 50 voluntaris. Es 
disposa d’una gran zona d’aparcament, delimitada 
pels carrers de Puigmal, Maria Torras i Afores. El 
recinte obrirà a les 21.30 h i els concerts aniran de 
les 22 h fins a dos quarts de cinc de la matinada.

A les 17 h. Recorregut:
parc Anselm Clavé, c. 
Montcada, pl. Onze de 
Setembre, c. Estrella, Calvari, 
Padró, Montcada, Sol, Anselm 
Clavé, Canigó, Berguedà, 
Afores, Palau Ausit i rbla. 
Pinetons
Correbars
Organitza: Associació Musical 
Kanyapollet

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

A les 18 h, a la pl. Pere Quart
Van de bòlit
Jocs de gran format
per a tota la família

De 18 a 21 h, a la pl. Pere Quart
Espai del petit lector
Carpa de la Biblioteca
A les 18 h
Decora la festa
Vine a pintar les banderoles de la 
Festa Major per decorar la carpa

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

De 19 a 23 h, a la pl. Clos
i c. Afores 
Mercat de la Vinya 
Mostra de vi i cava i mostra 
gastronòmica, concerts, 
exposicions i zona de jocs

De 19 a 23 h, al c. Afores
Escape de la Vinya
Els jocs de la verema

A les 19.30 h, davant
del Casal de Joves
Pregó de Festa Major
A càrrec de Llorenç Álvarez, 
patinador del CPA Ripollet i 5è 
al Campionat del Món i l’artista 
local Ona Osuna
Traducció en llengua de signes

A les 20 h, al pati
del Centre Cultural
Big Drums
A càrrec de Camut Band
Organitza: AETMV

A les 20 h
Repic de campanes 
Organitza: Parròquia de Sant 
Esteve

A les 20 h, al parc Gassó Vargas
Xiringo del COP
A les 21.45 h 
El Pregó del Xiringo
A les 22 h
Nit de concerts
—Psycho Tendencies
—Pulmon Beatbox
—Gamerox Selektor
Organitzen: El Local, Bruixes de 
Ripollet, COP-Compromís per 
Ripollet, FTC i FAGC-Ripollet

A les 20.45 h. Recorregut:
pl. Onze de Setembre, c. Lluna, 
rbla. Sant Jordi i pistes ESBAR
Correfoc infantil
Amb les colles infantils de:
—Diables de Ripollet
—Diables de Canovelles
Organitza: Diables de Ripollet

A les 22 h, al parc Pinetons
XXVII Ripollet Rock Festival 
2019
—H.E.A.T. (Suècia)
—The Unity (Alemanya)
—Jolly Joker (València)
—Dekta (Catalunya)
—Siroll (Catalunya)
Obertura de portes a les 21.30 h 
Organitza: Associació Ripollet 
Rock

A les 22 h, a la pl. Emma 
Maleras (ctra. Estació)
Nit de ball
Amb l’orquestra Xarop de Nit

A les 22 h, a la pl. Molí
Festival flamenc 
Al cante: Antonia Contreras
i Maxi Martínez
A la guitarra: Juan Ramon Caro
Canción espanyola: Alejandro 
Conde
Al baile: Cuadro Flamenco Sílvia 
Mor i Cuadro Sentir Flamenco
Presenta: Antonio Salobreña
Organitza: Peña Flamenca
La Macarena

A les 22.30 h, a la pl. Clos 
Contes per a adults:
Gotim de contes
A càrrec d’Elisabeth Ulibarri

A les 23.30 h, a la pl. Clos 
Nit de Ball
Amb l’Orquestra Atòmika

Divendres 23

The Unity



6 /   Núm. 250 — Agost/Setembre 2019

nnnnnnn
Arriba la 1a Fira dels Animals
La rambla dels Pinetons acollirà la primera Fira dels 
Animals de Ripollet, un espai on les entitats locals 
i les de les poblacions veïnes es podran donar a 
conèixer i captar socis i fons per a la seva causa. Des 
d’Animales Ripollet se celebra aquest esdeveniment, 
que “feia anys que es perseguia i s’espera que sigui 
molt gran”.

nnnnnnn
El Mercat de la Vinya es consolida
El Mercat de la Vinya torna un any més a ser l’espai 
per a la tradició, en una fusió única de gastronomia, 
cultura, patrimoni i pedagogia, en el marc d’una 
oferta lúdica.
Aquest Mercat tindrà com a novetats un Scape de la 
Vinya, on grans i petits hauran de superar 12 proves 
relacionades amb la vinya i el vi o la trepitjada del 
raïm que organitza l’entitat Cultura i Tradició, que 
es planteja com a exhibició, per tal d’animar la gent 
a participar-hi i de cara al futur podria esdevenir un 
concurs.
Una altra activitat destacada serà un show cooking 
d’un plat tradicional de Festa Major reinventat pel 
cuiner local Albert Jané, una activitat que explicarà 
aspectes desconeguts de la memòria de la vinya. A 
més, el paper i l’empoderament de la dona s’explica-
rà a través de dos tastos, un de vi i un d’oli, amb una 
dona pagesa.

nnnnnnn
La Xamuskina es refrescarà al Correaigües
Després de l’èxit de l’any passat, torna el Correaigües 
de l’Estel, acompanyat novament per la Xamuskina, 
preparada per remullar-se, i dues xarangues. La rua 
sortirà a les 11 h del SOC (rambla de Sant Jordi, 68) 
i passarà per Joan Miró, Tamarit, Lluna, Montcada, 
Sol i plaça del Molí. S’anima al veïnat a ruixar amb 
aigua des dels balcons al pas de la comitiva.

Dissabte 24
A les 9 h, al Centre Cultural
Taller infantil de fotografia
Adreçat a infants de 8 a 12 anys. 
Inscripcions a
curs@afocer.cat. Places 
limitades. Cal portar càmera 
digital
De 9 a 11 h
Taller teòric
D’11.30 a 13 h
Sortida
Diumenge, de 9 a 13 h
Sortida 
Organitza: AFOCER 

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

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

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

A les 10 h. Recorregut:
c. Montcada / Calvari, Calvari, 
Lluna i pl. Onze de Setembre
Cercavila de Trabucaires
Organitza: Colla de Trabucaires 
de Ripollet

A les 10 h, a les pistes ESBAR
Bàsquet al carrer 3x3
Cal inscripció
al Centre Cultural
Organitzen: Bàsquet Sant 
Gabriel, CB Ripollet i CB Gassó

De 10 a 19.30 h, a la rbla. 
Pinetons
Festa dels Animals
Organitzen: Festa dels Animals i 
Animales Ripollet

De 10 a 14 h i de 18 a 21 h,
a la pl. Pere Quart
Espai del petit lector
Carpa de la Biblioteca
A les 11 h
Hora del conte:
El país del silenci
Adreçat a infants fins a 3 anys
A càrrec de la Cia. Bufanúvols

A les 10.30 h. Recorregut: rbla. 
Sant Jordi (SOC-INEM), c. Joan 
Miró, Tamarit, Lluna, Montcada, 
Sol i pl. Molí.
Correaigües
Amb la participació de les 
xarangues Band the Marxa
i Zebrass i la Xamuskina
A les 12.30 h, a la pl. Molí
Ruixada final
del Correaigües
Organitzen: CE L’Estel

De 12 a 16 h i de 19 a 23 h,
a la pl. Clos i c. Afores 
Mercat de la Vinya
Mostra de vi i cava i mostra 
gastronòmica, concerts i 
exposicions, zona de jocs i racó 
de tasts

De 12 a 16 h i de 19 a 23 h,
al c. Afores
Escape de la Vinya
Els jocs de la verema

De 12 a 15 h i de 19 a 22.30 h, a 
l’escola Anselm Clavé
Casa de la Vinya

A les 12 h, al Racó del Tast del 
c. Afores
Tast d’oli: “L’oli i el pecat”
A càrrec de Montse
Martínez, elaboradora
de l’oli Peccatum7
Places limitades. Reserva a 
molidenrata@ripollet.cat entre el 
19 i el 22 d’agost. Màxim dues 
persones per inscripció
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Enlorca’t amb la Festa Major
Dissabte, la Festa Major homenatjarà a Federico 
García Lorca. Ho farà amb un doble espectacle a 
l’escenari de la plaça del Molí: primer, amb dansa, 
amb El silenci de Lorca, a càrrec de Noelia España i 
Sílvia Mor. A continuació, l’actor guanyador d’un 
Goya, Alberto San Juan, presentarà Nueva York en 
un poeta a la plaça del Molí, un espectacle que com-
bina música i els versos de Poeta en Nueva York.

nnnnnnn
Tribade, cap de cartell del dissabte
Els concerts del dissabte tindran com a gran prota-
gonista al grup Tribade, un grup de rap amb tres 
cantants femenines que portarà la música i també 
la reivindicació a un Parc dels Pinetons que s’es-
pera ple com cada any just després del castell de 
focs. Tribade porta, a la música urbana més festiva, 
reivindicacions sovint silenciades com les lluites de 
barri, LGTBI, feministes o d’activisme antifeixista. 
La decisió de portar un grup com Tribade es deu a 
la idea de buscar un cartell paritari i enfocat també 
al públic femeni. També actuaran durant la nit de 
concerts de dissabte David HDJ, Jazzwoman i DJ 
Lunpens, amb una programació que busca la paritat 
i la transversalitat.
I per rematar la nit, després dels concerts, l’Empal-
mada Jove permetrà als més valents veure sortir el 
sol, amb la gimcana i l’esmorzar.

nnnnnnn
El karaoke torna a la plaça d’en Clos
Després de l’èxit de l’any passat, el Karaoke Toca-
me-la torna a la plaça d’en Clos per donar l’oportu-
nitat a tots aquells ripolletencs que vulguin sentir-se 
com una estrella a pujar a l’escenari per interpretar 
algun èxit de la música, acompanyats d’una banda 
de músics en directe. Una activitat apta per a tots 
aquells que s’ho vulguin passar d’allò més bé!

Foto: Àlex Belza

A les 12 h, al parc Gassó Vargas
Xiringo del COP
A les 12 h
Taller infantil de trapezi i teles
A les 13 h
Gaspatxada i vermut musical 
amb música enllaunada!
A les 22 h
Nit de concerts
—Kogollo Mouri
—Double Jabs
—Sisters of the Revolution
Organitzen:
El Local, Bruixes de Ripollet, 
COP-Compromís per Ripollet, 
FTC i FAGC-Ripollet

A les 13 h, a la pl. Clos
Concert vermut (swing)
Amb Mon Petit Món

A les 18 h, al parc M. Lluïsa 
Galobart
Música per a infants
Taller d’instruments
Organitza: Associació Musical 
Kanyapollet
Inscripció al Centre Cultural i 
a cultura@ripollet.cat fins al 23 
d’agost 

A les 18.30 h, a la pl. Joan Abad
Tarda de ball
Masterclass de zumba dance
Organitza: Gimnàs Duo Fitness 

A les 18.30 h, a la pl. Molí
Espai nadons
Espai de joc per a infants
de 9 mesos a 3 anys

A les 19 h, a la pl. Molí
Concert infantil
Amb Xics&Roll Band

A les 19 h, a la pl. Clos
Ballada de Country Line 
Dance
Organitza: Ri-Pollet en línia

A les 19 h, al Racó del Tast del c. 
Afores
Tast de vins: “La dona
pagesa avui”
A càrrec de Maria Font, 
propietària del Celler Can Morral 
del Camí
Places limitades. Reserva a 
molidenrata@ripollet.cat entre el 
19 i el 22 d’agost. Màxim dues 
persones per inscripció. No és 
permesa la presència de menors 
de 18 anys

A les 19 h, al parc Pinetons
Holi Dolly i dansa Bollywood
Venda de pols del Holi el mateix 
dia, d’11 a 14 h, al costat de les 
pistes ESBAR i a partir de les 17 
h, al parc Pinetons
Organitza: Associació Bollywood 
Anaath

A les 20.45 h, a la pl. Molí
Versots dels Diables
+ Cercavila infernal
Amb la participació de:
—Diables de Ripollet
—Diables de Cerdanyola
—Joves Diables de Cunit
—Ball de Diables de Caldes

de Montbui
—Colla del Griu d’Artesa de Lleida
Recorregut: pl. Molí, rbles. Sant 
Esteve, Pinetons, av. Maria Torras 
i rbla. Vinyes
Organitza: Diables de Ripollet
Col·labora: Amics del Teatre

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

A les 23 h, al parc Pinetons 
Nit de concerts 
A les 23 h
Música electrònica
—David HDJ
A les 24 h
—Jazzwoman
A la 1.30 h
—Tribade 
A les 03 h
—Dj Lunpens

A les 23 h, a la pl. Molí
Enlorca’t
En homenatge a Federico 
García Lorca
El silenci de Lorca
Al ball: Noelia España i Sílvia Mor
Al cante: Laura Marchal
A la guitarra: Juan Gallardo
Nueva York en un poeta
A càrrec d’Alberto San Juan
Organitzen: Mai Més! Cultura 
i Memòria Antifeixista, FAGC- 
Ripollet, Col·lectiu Popular 
L’Aresta, Proud Ripollet, AV Sant 
Andreu i AV Can Vargas

A les 23.30 h, a la pl. Clos 
Karaoke Toca-me-la

A les 24 h, a la pl. Joan Abad 
Nit de Ball
Amb Grup Choffers

A les 5 h, al parc Pinetons
Empalmada jove
Gimcana + esmorzar
Adreçat a joves de 14 a 30 anys 
(els menors d’edat requereixen 
autorització).
Cal inscripció al Centre Cultural a 
partir del 19 d’agost, mitjançant 
el correu empalmadajove@gmail.
com
o xarxes #empalmadajoveripo
Organitza: Jovent Republicà

Alberto San Juan
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Tothom a córrer a la 41a Cursa Popular
L’esport tindrà el seu espai el diumenge amb la 41a 
Cursa Popular de Festa Major, una cursa que sortirà 
a les 9 del matí del pavelló d’esports Joan Creus. La 
cursa tindrà un recorregut de 10 i 5 quilòmetres, 
amb tres curses infantils de 2.400, 800 i 400 metres. 
A la mateixa hora, al Poliesportiu, se celebraran les 
finals del Campionat de tennis de Ripollet.

nnnnnnn
Bèsties i gegants, els reis de la festa
Diumenge al matí, les pistes de l’ESBAR donaran 
lloc a la XIX Mostra de Bestiari festiu i popular, 
amb la participació del Poll Foll i bèsties vingudes 
de Montcada, la Llagosta, Nou Barris, Vilanova i la 
Geltrú i Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat. A 
partir de les 11.30 h, es farà una cercavila i un ball de 
lluïment amb la col·laboració dels Diables de Ripo-
llet. A partir de les 11.15, a la rambla de Sant Jordi, 
es farà la plantada de gegants i la cercavila endegarà 
a les 12.15 h, amb el grup Actua Produccions.

nnnnnnn
Un espai per als Petits Lectors
La plaça de Pere Quart acollirà, un any més, la Car-
pa de la Biblioteca, un espai de lectura infantil que 
no podia faltar a la Festa Major de l’Any del Llibre. 
Estarà en marxa divendres, de 18 a 21 h i dissabte 
i diumenge, d’11 a 13 h i de 18 a 21 h. L’Espai del 
Petit Lector també oferirà diferents activitats, tallers 
de banderoles i contacontes.

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

A les 9 h, amb sortida
des del Pavelló d’Esports Joan 
Creus
41a Cursa Popular
de Festa Major 
Inscripcions al web
pame-ripollet.org
Col·labora: RUA

A les 10 h, darrere
de la pl. Clos
Esmorzar de la vinya
Preu: 6 €
A les 11 h, a la pl. Clos
Trepitjada participativa
de raïm
Es recomana inscripció
a molidenrata@ripollet.cat 
Organitza: Cultura i Tradició

A les 10 h, davant del Centre 
Cultural
11a Marató Fotogràfica 
Festa Major Ripollet
Obert a tothom. Més informació 
a les 10 h,
a la carpa de l’entitat
Enviament de les obres:
concursos.
acciofotograficaripollet.com
Dimecres 11 de setembre,
de 10 a 14 h
Veredicte
Diumenge 22 de setembre,
a les 12 h, al Centre Cultural
Lliurament de premis
Organitza: Acció
Fotogràfica Ripollet

De 10 a 14 h i de 18 a 21 h,
a la pl. Pere Quart
Espai del petit lector
Carpa de la Biblioteca
A les 11 h
Hora del conte:
Per què la mar és salada?
A càrrec d’Els contes
de la Momo

A les 10 h, a les pistes ESBAR 
18a Mostra de Bestiari festiu 
i popular
Amb la participació de:
—Poll Foll de Ripollet
—Drac Joan del Drac i Diables 

de Can Sant Joan (Montcada 
i Reixac)

—Espurna de les Llagostes de 
l’Avern (La Llagosta)

—Baró del grup de foc de Nou 
Barris

—Sirena Helena Muarena 
de Diables Tronats de Mar 
(Vilanova i la Geltrú)

—Moskamot de Skamot 
Diabòlik (barri de Santa Eulàlia 
de l’Hospitalet de Llobregat)

A les 11.30 h, des de les pistes 
ESBAR fins al parc dels Mestres
Cercavila
A les 12.45 h,
a la pl. Joan Abad
Ball de lluïment
Organitza: Diables de Ripollet

A les 10.45 h
Repic de campanes
A les 11 h, a l’església
de Sant Esteve
Missa solemne
En memòria de Sant Esteve 
protomàrtir, patró de la vila
Organitza: Parròquia de Sant 
Esteve

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

A les 11.30 h, al Racó del Tast 
del c. Afores
Presentació del llibre
La volta a Catalunya
en 50 vins
A càrrec de l’autor,
Àngel García Petit

De 12 a 16 h i de 19 a 23 h,
a la pl. Clos i c. Afores 
Mercat de la Vinya 
Mostra de vi i cava i mostra 
gastronòmica, concerts i 
exposicions, zona de jocs i racó 
de tasts

DiuMenge 25
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Wax&Boogie torna a Ripollet 
amb un palmarès sota el braç
Ster Wax i David Giorgelli tornen a Ripollet, després 
de guanyar el segon premi al prestigiós JazzLocarno a 
Suïssa, amb la col·laboració del prestigiós saxofonista 
Drew Davies, pocs vots per darrere de Sax Gordon, 
un dels millors músics de l’escena jazz contemporània 
i nominat als Òscars del Blues. Wax&Boogie actua-
ran a les 23 h, a la plaça d’en Clos.

nnnnnnn
Kanyapollet obrirà cartell amb Gatillazo
L’Associació Musical Kanyapollet torna al brollador 
del Parc dels Pinetons, a partir de les 21 h. Aquesta 
edició començarà fort amb Gatillazo, un grup de 
renom nacional, de la mà de membres de la des-
feta i polèmica Polla Records, que atrau seguidors 
des de tot el país. La resta del concert serà “Made 
in Ripoll”, amb els Wild Mamas, que estan aga-
fant força des del seu EP “Back to the Monkey”, el 
Punk Rock, d’Akantoide i el tancament de la mà de 
Gamerox Selector, amb DJ, des de la rumba al punk, 
passant pel reggae. Santi Santaginés de Kanyapo-
llet ha mostrat la seva satisfacció per l’èxit que han 
tingut en les edicions passades i que els ha permès 
créixer. “Tot això significa feina, som una associa-
ció petita i la Festa Major ens dona molta potència. 
Poder contractar grups com Gatillazo aporta prestigi 
al nostre cartell, al conjunt de la Festa Major i ens 
permet créixer com a entitat”.

Foto: Gatillazo

Foto: José Ángel Ribas / Wax&Boogie

De 12 a 16 h i de 19 a 23 h,
al c. Afores
Escape de la Vinya
Els jocs de la verema

De 12 a 15 h i de 19 a 22.30 h,
a l’escola Anselm Clavé
Casa de la Vinya

A les 12 h, al parc Gassó Vargas
Xiringo del COP
A les 12 h
Taller infantil de trapezi i teles
A les 13 h
Black Out Meets Lord 
Tanahmed
A les 15 h
La paella del Xiringo
Preu: 8 €
A les 16 h
Bingo
A les 18 h
Màgia Borja
Espectacle familiar
A les 20 h
Clash Pd local
Organitza:
El Local, Bruixes de Ripollet, 
COP-Compromís per Ripollet, 
FTC i FAGC-Ripollet

A les 12.30 h, al Racó del Tast
del c. Afores
El Racó del Tast del Mercat
de la Vinya Tast de vins: 
“Vermut, la beguda 
recuperada”
A càrrec d’Ángel Garcia Petit
Places limitades. Reserva a 
molidenrata@ripollet.cat entre el 
19 i el 23 d’agost. Màxim dues 
persones per inscripció. No és 
permesa la presència de menors 
de 18 anys

A les 13 h, a la pl. Clos
Concert Vermut
Amb Elena León & Roger 
Sabartés duo

A les 16.30 h, davant
del Centre Cultural 
10è Torneig de partides 
ràpides d’escacs de Festa 
Major Vila de Ripollet 
Inscripcions a escacsripollet@
gmail.com i el mateix dia fins a les 
16.45 h
A les 20 h
Cloenda i lliurament de premis
Organitza: Club d’Escacs Ripollet

A les 17 h, al Camp de futbol 
municipal 
Partit de futbol Trofeu 
Ajuntament de Ripollet
CF Sabadell Nord —
CF Ripollet
Organitza: Club Futbol Ripollet

A les 17 h, al Casal de Joves 
Scape Room
A partir de 12 anys. Màxim 6 
grups de 8 persones. Inscripció 
al Centre Cultural a partir del 19 
d’agost. Places limitades. Cal 
inscripció
Organitza: Descargolats Teatre

A les 18 h, a la rbla.
de Sant Jordi (Can Mas)
Jocs familiars
d’experimentació i joc lliure

A les 18 h. Recorregut:
pl. Font, rbles. Sant Jordi
i Sant Esteve i pl. Molí
Cercavila infantil
de colors
Organitza: Rhythm’n’Moyo

A les 18 h, a l’Espai del Petit 
Lector, a la carpa de la Biblioteca 
Municipal de la pl. Pere Quart
Viatjant amb el sol
A càrrec de Sol Homar

A les 18 h, al Racó del Tast
del c. Afores
Showcooking
a quatre mans
Recuperem i actualitzem
la cuina tradicional de Festa Major
Amb Albert Jané i Mercè Carrillo

A les 19 h, al pati del Centre 
Cultural
Mostra de balls en línia
Organitza: Line Dance
Palau Ausit

A les 20 h, a la pl. Molí
Confetti infantil
Amb Xiula Big Band

A les 20 h, a la pl. Joan Abad 
Concert de Festa Major
Amb l’Orquestra Cimarron
No està permès reservar cadires 

A les 21 h, al parc Pinetons
Nit de concert Kanyapollet
—Gatillazo
—Wild Mamas
—Akantoide 
—Gamerox Selector
Organitza: Associació Musical 
Kanyapollet

A les 23 h, a la pl. Clos
Concert: Wax&Boggie

A les 24 h, a la pl. Joan Abad 
Gran Ball
Amb l’Orquestra Cimarron
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Activitats per als més menuts
Dilluns, la plaça Pere Quart es convertirà en un 
espai de tallers, espai de jocs i activitats. Al matí, 
Pintura, jocs efímers, jocs gegants i una activitat per 
a ‘mamis, papis i bebès’. A la tarda, acollirà el taller 
de maquillatge i el Pinta la Festa Major amb guix.

nnnnnnn
Impuls a la sardana
Dins dels actes de recuperació i visibilitat del patri-
moni material i immaterial, l’Ajuntament ha tornat 
a organitzar ballades de sardanes. La voluntat del 
consistori és que la sardana segueixi present a les 
principals festivitats, com ara la Diada de Sant Jordi i 
la Festa Major. La ballada tindrà lloc al carrer del Sol 
i comptarà amb la cobla Principal de Terrassa.

nnnnnnn
Confeti per a triar i remenar
No seran dos, sinó tres els balls de confeti que tanca-
ran la festa major d’enguany. Infants, joves i no tan 
joves tenen una altra cita que no es poden perdre. 
Diumenge, a les 20 h, s’organitzarà el confeti infan-
til, a la plaça Molí amb els Xiula Big Band i dilluns, 
començarà amb el confeti de veterans, a partir de 
les 22.30 h a la rambla de Sant Jordi amb Sarrià de 
Ter; i els que encara tinguin forces, podran anar al 
ball del confeti amb DJ i The Txandals, a mitjanit, al 
brollador del parc dels Pinetons.

Dilluns 26
A les 10 h, a les pistes ESBAR
Gimcana de Tennis Taula
Organitza: Club Tennis Taula 
Ripollet

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

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

A les 10 h, a la pl. Pere Quart
L’Animalada
Jocs gegants

A les 11.30 h, a la pl. Pere Quart
Activitat física i salut per a 
“mamis, papis i bebès”
Inscripció al Centre Cultural
o cultura@ripollet.cat
Organitza: Gimnàs Bunkay

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

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

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

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

A les 18 h. Punt d’inici:
pistes ESBAR
Gimcana del CE L’Estel
A partir de 6 anys. Inscripció al 
Casal de Joves, dimecres 21 
d’agost, de 18 a 20 h
Organitza: CE L’Estel

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

A les 18 h, al c. Sol
Ballada de sardanes
Amb la cobla La Principal
de Terrassa

A les 19 h, a la pl. Molí
Exhibició de balls
Country Line Dance
Organitza: Associació Ripollet 
Country Line Dance

A les 20 h, a la pl. Joan Abad
Cantada d’havaneres
i rom cremat
Amb el grup Ultramar
Col·labora: Associació 
Gastronòmica “El Setrill”

A les 22.30 h, a la rbla. Sant 
Jordi / c. Sarrià de Ter
Confetti per a veterans
Amb l’Orquestra Krater

A les 24 h, al parc Pinetons
Ball de confetti
Amb Dj i The Txandals
Els menors de 16 anys hauran 
d’anar acompanyats de pare/
mare o tutor
L’accés al recinte es farà prèvia 
comprovació de l’edat amb 
document acreditatiu

Atenció!
L’organització de la Cercavila de 
Trabucaires adverteix les per-
sones amb problemes d’oïda o 
amb sensibilitat auditiva, en es-
pecial la gent gran i els infants, 
que adoptin mesures de pre-
caució en els actes en els quals 
participin els trabucaires.
—
L’organització i les entitats de 
Diables no es fan responsables 
dels danys que es puguin pro-
duir als cotxes i a les persones 
que participin a l’acte. Per parti-
cipar-hi cal portar roba de cotó, 
barret i mocador. És prohibit 
aparcar els cotxes als carrers 
del recorregut.
—
Segons el Reial Decret d’Aviació 
Civil resta prohibit l’enlairament 
i sobrevol de drons a tot el ter-
me municipal per tal com queda 
sota l’àrea d’influència de l’ae-
roport de Sabadell.
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LA CASA 
GRAN

nnnnnnn
informació sobre els nous  valors cadastrals
La Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda ha 
realitzat una valoració col·lectiva de caràcter general dels béns 
immobles de Ripollet, tan urbans com en sòl rústic. Durant el 
mes de setembre enviarà a totes les persones propietàries d’un 
immoble una carta amb una clau d’accés per poder descarre-
gar electrònicament la notificació amb els nous valors cadas-
trals. Com a suport, l’Ajuntament habilitarà un punt d’infor-
mació especial dins l’OAC, del 10 de setembre al 21 de gener. 
S’hi pot anar sense cita prèvia.

nnnnnnn
Es crea una borsa de pisos de lloguer segur
L’Oficina Municipal d’Habitatge acaba de posar en 
marxa un servei de gestió de lloguer de pisos amb 
garantia de cobrament. Inclou assegurances multi-
risc, de defensa jurídica i seguiment d’incidències del 
contracte. També s’hi ofereix assessorament sobre 
la documentació necessària i els ajuts disponibles. 
Els propietaris i llogaters interessats poden demanar 
informació a l’OMH (c. de Can Masachs, 18-20), al 
telèfon 659 761 269 o a borsadelloguer@ripollet.cat.

LA CASA 
GRAN

El Ple Municipal va aprovar, en la primera sessió ordinària de 
la legislatura, del passat 25 de juliol, iniciar la tramitació de 
la dissolució dels patronats municipals de Cultura, Esports i 
Ocupació. A partir de gener de 2020, el seu personal s’inte-
grarà a la plantilla de l’Ajuntament. L’objectiu del canvi és 
una organització més simplificada, eficaç i transparent. Es va 
aprovar amb el vot favorable del govern de Decidim, PSC, 
Ciutadans i ERC i l’única abstenció de SOM Ripollet.
Al Ple del 25 de juliol també es va fer el primer pas per a la 
reactivació de municipalització de l’aigua, frustrada la passada 
legislatura. En aquest sentit, es va aprovar la creació d’una co-
missió d’estudi per a la municipalització, amb el vot favorable 
de Decidim i Esquerra, el vot negatiu de Ciutadans i SOM 
Ripollet i l’abstenció del grup socialista. En relació a l’aigua, 
hi va haver unanimitat en prorrogar el contracte actual amb 
Sorea, que acabava el pròxim 2 d’octubre, fins que es tingui la 
solució de continuïtat del servei. També es va aprovar inte-
grar Ripollet a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 

Pública, amb els vots a favor també de Decidim i Esquerra i 
contraris de la resta de forces de l’oposició.
D’aquesta sessió també destaca l’aprovació del calendari de les 
festes locals de 2020, que seran l’1 de juny (Segons Pasqua) i 
el 31 d’agost (Festa Major).
Anteriorment, l’11 de juliol, va tenir lloc el Ple extraordinari 
d’organització de l’Ajuntament, amb la creació dels grups 
municipals, les noves Junta de Govern Local i comissions 
informatives. Es van establir les retribucions dels membres de 
la corporació, que s’igualen amb les de poblacions pròximes 
i de mida similar. Tindran dedicació exclusiva l’alcalde i dues 
tinentes d’alcalde i altres quatre tindran dedicació parcial. 
També es van triar els representants de Ripollet als diferents 
òrgans supramunicipals, entre els quals destaca la designació 
d’Eugeni Montanuy (ERC) al Consell Metropolità de l’AMB. 
D’altra banda, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
José María Osuna seguirà al consell d’alcaldes i el portaveu del 
PSC, Luís Tirado, serà conseller del grup socialista.

La Sala de Plens durant el primer Ple ordinari de la legislatura

nnnnnnn
El Ple aprova l’inici de la dissolució dels patronats
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obres per fer realitat els institut 
escola El Martinet i Els Pinetons

AMb 
totA LA 
LLEtRA

Aquestes vacances escolars s’estan duent a terme les obres 
d’ampliació d’El Martinet i Els Pinetons per tal que al setem-
bre puguin acollir els alumnes que passen a primer d’ESO, en 
esdevenir institut escola. Les obres d’El Martinet van a càr-
rec de la Generalitat i les de Casa Natura, per acollir l’annex 
d’Els Pinetons, així com les del futur edifici polivalent, seran 
sufragades per l’Ajuntament de Ripollet.
L’execució dels projectes arriba després de mesos de pressió 
de les famílies, equips docents i directius i del govern muni-
cipal, que van culminar amb el compromís, el passat mes de 
gener, del conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, pel qual 
es donava llum verd als dos nous instituts escola. Segons 
va manifestar en aquell moment l’alcalde, José M. Osuna, 
l’acord és un pas per “reformular el mapa educatiu, enfortint 
el projecte al nostre municipi”.

Ampliació d’El Martinet
S’està construint un primer mòdul de secundària, per a dues 
aules i lavabos, a la pastilla de terreny, cedida per l’Ajuntament, 
que abans servia d’aparcament. La parcel·la està situada a la part 
del darrere del centre, tocant al carrer de la Font de Can Mas.
En aquesta primera fase també es faran millores al gimnàs de 
l’escola i es repararan les filtracions de la façana i la cober-
ta. L’obra està realitzada per l’empresa Catalana de Treballs i 
Obres, amb un pressupost és de 260.000 €, costejats per la Ge-
neralitat.
Aquesta construció modular s’anirà ampliant provisionalment 
curs a curs, per poder acollir els alumnes d’institut, mentre la 
Generalitat no realitzi la reforma de l’edifici principal i la cons-
trucció del nou edifici específic per a secundària, on actual-
ment es troba el pàrquing lateral de l’escola.

A la dreta, l’edifici principal de Casa Natura, que s’acondiciona per acollir la secundària de l’institut escola Els Pinetons.
A l’esquerra, el terreny on s’ubicaran provisionalment els serveis mediambientals de Casa Natura, dins la mateixa finca.

Construcció de mòdul de les dues
aules de secundària de l’institut escola
El Martinet, situat a l’antic aparcament,
a la part del darrere de l’escola.
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Posada a punt d’altres centres escolars
L’Ajuntament està ultimant també diverses obres de mi-
llora i manteniment a un total de cinc centres educatius 
de la ciutat, per tenir-les a punt quan comenci el curs.
El cost dels treballs és de més de 260.000 €.

Escola Anselm Clavé: obres de reforma i construcció de 
4 lavabos de l’edifici de primària que dona al carrer del Sol. 
Construcció a càrrec de N&S Obres Reformes i Construcci-
ons, per un import de 48.395 €.

Escola Escursell: obres de reparació de la coberta que fa de 
porxo a la part del darrere de l’escola. Construcció a càrrec de 
Mon Vertical, per un import de 43.063,67 €.
 
Escola Ginesta: fase 1 del canvi de finestres, que correspon a 
les de la planta baixa. Import: 84.083,30 €. 
També es rehabilita i repara la coberta del parvulari, que 
tenia filtracions. Igualment, es rehabilita la caseta de jocs i el 
magatzem exteriors. Construcció a càrrec de RAS 21 SL, per 
un import de 37.357,37 €.

Escola Tiana: reparació d’urgència per un escapament d’ai-
gua.

Rodeta del Molí: arranjament integral de la coberta, que 
tenia filtracions i adequació d’espais interiors en desús per fer 
un magatzem. També es millora el sistema de plaques solars. 
Construcció a càrrec de Cros Obres i Serveis, per un import 
de 48.383,04 €.

Els Pinetons creix a Casa Natura
La Casa Natura està sent remodelada per acollir tem-
poralment la secundària d’Els Pinetons. La intenció 
del govern és que sigui durant uns tres cursos, fins que 
estigui enllestit el futur edifici polivalent que l’Ajunta-
ment edificarà a l’avinguda de Catalunya, confrontant 
a l’edifici de primària. Aquest terreny ha estat recent-
ment permutat pel de la rambla de les Vinyes, amb la 
mateixa avinguda. El nou equipament serà compartit 
amb altres usos culturals, fora de l’horari no lectiu.
La Casa Natura és una construcció de dues plantes. A 
la planta baixa s’ubicaran les tres aules de referència 
dels grups d’ESO i uns lavabos. La planta semisoterra-
ni es dividirà en dos espais polivalents i es reformaran 
els lavabos. A més, es revestiran les parets, s’instal·larà 
un cel ras amb plaques de llana de fusta, per millo-
rar l’aïllament de l’espai. També es climatitzarà aquest 
espai amb bomba de calor, distribuint l’aire per con-
ductes. L’accés dels alumnes serà per l’avinguda de 
Catalunya.
Quant als serveis mediambientals de Casa Natura es 
traslladaran a un mòdul prefabricat, a la part inferi-
or de la finca. Disposarà de dues aules, un despatx i 
lavabos. Es preveu que entri en servei el pròxim mes 
d’octubre.
El conjunt de les obres seran realitzades per l’empresa 
Mon Vertical SLU, per un import de 288.090,12 €, 
finançades per l’Ajuntament de Ripollet.

Més espai a l’institut Palau Ausit
Aquesta tardor es farà un nou edifici a l’institut Pa-
lau Ausit per dotar de més espais als cicles formatius. 
Comptarà amb una aula de 60m2, un taller de 100 
m2, vestidors i lavabos. L’obra costa 312.500 €, a càr-
rec de la Generalitat, amb l’objectiu de potenciar la 
formació professional a la ciutat. Reparació de la coberta de l’escola bressol La Rodeta del Molí
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Visca la Festa Major! Per una 
festa lliure de sexismes!
Com cada any, aquest més d’hora que mai, 
arriba la nostra Festa Major. Enguany, conti-
nua creixent i sumant propostes que fan que 
gaudim i participem dels espais públics, del 
nostre patrimoni, de les nostres entitats, de la 
nostra gent. És una festa molt especial perquè 
és nostra i és un clar exemple de participació 
popular i això fa que ens sentim orgulloses 
de veure com som les mateixes persones que 
ens impliquem en fer-les possible i fem que 
siguin tot un èxit.
Aquest any es tanca una etapa per a la Co-
missió de Festa Major, el seu quart any. Hem 
de recordar que ha estat aquesta, conjunta-
ment amb el personal municipal qui ha fet 
avançar el model de la nostra festa gran. Un 
model que ha posat al centre als ripolletencs 
i a les ripolletenques, que ha recuperat part 
del seu patrimoni vitivinícola, s’ha centrat a 
dotar una mirada d’infant i juvenil a la seva 
programació i ha vetllat per la gratuïtat dels 
seus actes als nostres barris, carrers i places. 
Un model que aquest any ha crescut amb la 
incorporació del comerç local i l’economia 
social i solidària. Un model que sempre ha 
volgut ser inclusiu i que s’ha format per a ser 
un referent contra les agressions i les discri-
minacions sexistes i lgtbifòbiques. Un treball 
incansable, transparent i amb objectius que 
s’han assolit gràcies a sumar esforços i anar 
millorant any rere any. A totes les persones 
membres de la Comissió, subcomissions, en-
titats, treballadors i treballadores: GRÀCIES!
Al setembre tocarà posar-nos una altra vega-
da a la feina i constituir una nova Comissió 
i hem de ser capaces que aquesta agrupi més 
sensibilitats a través d’entitats i propostes ve-
ïnals per tal de configurar un programa en-
cara més inclusiu, popular i transversal. Una 
nova Comissió àmplia on, més enllà de gau-
dir de la cultura i l’oci, també sigui una ma-
nera d’enfortir les relacions humanes, amb 
el medi, el treball, la cultura o l’art. Gaudiu, 
participeu i feu Festa Major! Per una Festa 
Major lliure de sexismes! Visca la nostra Festa 
Major!

Estiu a Ripollet
Un cop més ha arribat l’estiu a Ripollet i, amb 
ell, diferents onades de calor. Els ajuntaments del 
voltant i de pràcticament tota Catalunya, han 
obert les piscines municipals de manera gratuïta 
per als col·lectius en risc (gent gran, embarassades 
i menors de 12 anys), per recomanació del go-
vern central. A Ripollet això no ha estat possible. 
L’Ajuntament simplement va argumentar la no 
obertura gratuïta amb una nota de premsa minsa i 
pobre. No pot ser que deixem a aquests col·lectius 
tan vulnerables sense l’opció de poder utilitzar 
gratuïtament aquesta instal·lació durant l’estiu, 
en moments com aquests d’altes temperatures. 
Esperem que això no torni a passar, les onades de 
calor afecten a tothom per igual i els ciutadans/es 
de Ripollet són mereixedors/es d’aquestes mesures 
per pal·liar la calor.
D’altre banda, hem de trobar la manera més efi-
cient i ràpida perquè els treballs de manteniment 
que es fan a la piscina coberta i el gimnàs es realit-
zin amb el mínim temps possible, perquè tothom 
pugui gaudir. L’estiu que ve s’ha de trobar la mi-
llor solució per a tots els usuaris/es, consensuada 
amb tots els grups municipals. I, què fem amb la 
PISCINA DESCOBERTA? Amb l’arribada de 
l’estiu tornen les llargues cues i la massificació. 
Hem rebut nombroses queixes d’usuaris i usuàries 
criticant la mala gestió d’aquesta instal·lació mu-
nicipal. Cues de persones abonades i de no abo-
nades. Socis/es que es queden fora de la piscina 
quan a dins hi ha gent de fora de Ripollet. Qui té 
la raó? I amb el GIMNÀS? Tenim moltes queixes 
de com es troba aquesta instal·lació. Cada vegada 
hi ha menys màquines per fer exercicis i les que 
hi han es troben en mal estat de forma, de manera 
que qualsevol usuari es pot fer mal. Reclamem al 
govern municipal que mentre arriba la tan espe-
rada remodelació del Poliesportiu, el gimnàs es-
tigui en unes condicions òptimes per poder ser 
utilitzat per a tothom.
A més, aquest any podien haver tingut la Font 
Transitable del riu Ripoll en funcionament, però 
entre fer el manteniment i un problema tècnic, no 
ha pogut estar operativa fins que ha passat l’onada 
de calor. Això s’ha de preveure abans i tot això 
s’hauria de fer quan es requereixi, és a dir, a la pri-
mavera, sense deixar cap detall per a última hora. 
A l’agost no tothom fem vacances i, per això, s’ha 
de permetre que els ciutadans i ciutadanes que ens 
quedem a la nostra vila, puguem gaudir del mà-
xim d’instal·lacions municipals obertes.
Aprofitem des d’aquest article per desitjar a tot 
el POBLE DE RIPOLLET una BONA FESTA 
MAJOR. Gaudiu de la festivitat i ens veiem pels 
carrers per saludar-nos!

Festa Major, Festa de tots
La “Festa Major” de Ripollet es, sin lugar a 
dudas, uno de los eventos con más solera de 
los que se vienen celebrando en el Vallés. Si 
bien es cierto, según manda la tradición, que 
la lluvia persigue las fechas marcadas en el ca-
lendario, también es verdad que se caracteri-
za por ser una fiesta inclusiva, marcadamente 
participativa y a la que acuden numerosas 
personas de nuestro entorno metropolitano.
Ahora bien, es justo recordar algunos deta-
lles, dicho sea en términos constructivos, que 
desde Ciudadanos venimos reivindicando 
como mínimo desde la pasada edición de la 
misma:
1º- Consideramos que los partidos políticos 
deberían estar al margen en la organización 
de chiringuitos o bares en el recinto ferial, 
dejando dicha actividad para las entidades 
deportivas y/o culturales de la población o, 
en su caso, para los establecimienos profesi-
onales.
2º- No es acertado instalar casetas o chi-
ringuitos cercanos a núcleos de población 
(veáse “parque de las mesitas”, en la rambla 
dels Pinetons) en tanto que sus ruidos causan 
molestias hasta altas horas de la madrugada a 
los vecinos.
3º- Sería acertado, por la aceptación que si-
empre había tenido, volver a instalar el co-
nocido “Mercado Medieval” y que el año 
anterior brilló por su ausencia.
CONCLUSION: Como venimos de unas 
recientes elecciones municipales y no han 
transcurrido los cien días de gobierno que 
prescribe la tradición y el sentido común, 
desde Ciudadanos tomaremos nota de todo 
lo que acontezca y reivindicaremos aquello 
que no nos guste.
Ahora toca simplemente decir a todos:
FELIZ FIESTA MAYOR 2019.
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Un model més proper
de Festa Major
Tot i tractar-se de la primera Festa Major de 
la nova legislatura, aquesta segueix la línia de 
les edicions anteriors en les quals s’aprecia un 
canvi substancial tant de plantejament com 
de gestió en l’organització de les festes al nos-
tre municipi. Des d’Esquerra Republicana de 
Ripollet valorem molt positivament aquest 
nou plantejament; és el nostre model, aquell 
que hem defensat i lluitat des de fa temps 
amb l’esforç de la comissió de Festa Major. La 
Festa Major és un mirall que reflecteix l’oci 
i l’entreteniment al nostre municipi, posant 
al descobert les seves virtuts i mancances. 
D’aquesta manera, entenem que aquesta ha 
de seguir un model participatiu, descentralit-
zat, inclusiu i respectuós amb tothom.
Un model participatiu i accessible a la gent 
de Ripollet, que permet a la ciutadania im-
plicar-se en l’organització de les diferents 
activitats que es realitzen durant les festes a 
través de la seva participació en les comissi-
ons pertinents; involucrant a més persones 
en l’organització s’assoleixen millors resultats: 
activitats més properes i interessants per a la 
població.
Un model descentralitzat amb una bona 
oferta d’oci a les diferents zones de Ripollet, 
que s’ajusti més a la realitat de la nostra ciutat 
potenciant la vida als barris amb un reparti-
ment més equitatiu de les activitats que s’or-
ganitzen.
Un model inclusiu que no deixi de banda a 
grups socials de Ripollet. La Festa Major és 
de tothom i ha d’estar dissenyada pensant en 
tothom. L’Empalmada Jove —que s’organitzà 
per primer cop l’any passat i gràcies a l’èxit 
de l’activitat aquest any tornarà— és un bon 
exemple de com el jovent ripolletenc comen-
ça a recuperar un espai en el programa de fes-
tes que havia perdut des de feia temps.
Un model respectuós i contundent contra les 
agressions sexistes, masclistes i lgtbifòbiques. 
Tothom ha de poder gaudir de la festa còmo-
dament i amb tranquil·litat pels carrers de Ri-
pollet. En aquest sentit, veiem imprescindible 
l’existència de ‘punts liles’, ja presents l’any 
passat i celebrem la implantació enguany del 
nou protocol d’agressions sexistes i lgtbifòbi-
ques que augmenta els recursos i mesures de 
prevenció davant del risc d’agressions sexuals.
Bona Festa Major, salut i República!

Buena Fiesta Mayor /
Bona Festa Major!
En el último Pleno se debatieron las retri-
buciones económicas que cada partido po-
lítico recibirá en función del número de re-
presentantes políticos. A SOM Ripollet, por 
el hecho de tener una representante, Melodi 
López, le pertoca 850 € de los cuales 700 € 
son por el partido y 150 € por la regidora. 
Queremos informar que desde SOM Ripo-
llet queremos usar esa retribución económica 
para revertirla en el pueblo. Transformare-
mos nuestra sede para convertirla en un pun-
to de encuentro, en un espacio polivalente y 
de utilidad para toda la ciudadanía. Un lugar 
donde charlar, debatir, conocer, encontrar 
y realizar actividades, talleres y simposios. 
En septiembre empezaremos a diseñar el 
proyecto para poder ponerlo en marcha y 
presentarlo al pueblo con la mayor brevedad. 
También aprovechamos para desearos una 
buena Fiesta Mayor y recordar que está en la 
mano de todas y todos, que construyamos un 
modelo de fiesta limpia, responsable, consci-
ente y libre de violencia sexista, LGTBIfóbi-
ca y racista. ¡Buenas fiestas!

A l’últim Ple es van debatre les retribucions 
econòmiques que cada partit polític rebrà en 
funció del nombre de representants polítics. 
A SOM Ripollet, pel fet de tenir una repre-
sentant, Melodi López, li pertoquen 850 € 
dels quals 700 € són pel partit i 150 € per la 
regidora. Volem informar que des de SOM 
Ripollet volem utilitzar aquesta retribució 
econòmica per a revertir-la al poble. Trans-
formarem la nostra seu i la convertirem en 
un punt de trobada, en un espai polivalent 
i d’utilitat per a la ciutadania. Un espai on 
parlar, debatre, conèixer, trobar i realitzar 
activitats, tallers i simposis. Al setembre co-
mençarem a dissenyar el projecte per poder 
posar-ho en marxa i presentar-ho al poble 
amb la brevetat més gran. També aprofitem 
per a desitjar-vos una bona Festa Major i re-
cordar que està en la mà de totes i tots, que 
construïm un model de festa net, respon-
sable, conscient i lliure de violència sexista, 
LGTBIfòbica i racista. Bones festes!
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La PAH reivindica ocupar els pisos buits de bancs

nnnnnnn
L’Escola Tiana, primer premi 
de l’educació 360º
L’Escola Tiana de la Riba ha guanyat el primer premi de la 
‘Crida Centres Educatius 360’ amb el projecte ‘Casa, Escola, 
Barri’, centrat a formar una xarxa entre l’escola, les persones 
i les entitats del barri Can Tiana-Pont Vell. A banda de la 
participació de les famílies en les activitats dels infants, l’escola 
fomenta la participació dels adults en activitats com el reforç 
a l’estudi, l’hora del pati i assemblees de barri, que es fan en 
conjunció amb entitats locals, l’Institut Lluís Companys, la 
Biblioteca Municipal i l’Ajuntament, entre altres.

Ripollet va celebrar l’Orgull 2019 amb una nit festiva i reivin-
dicativa dels drets del col·lectiu LGTBI, el passat 20 de juliol, 
al parc del riu Ripoll. El programa de la 4a edició de l’Orgull 
va començar amb la lectura, a càrrec de l’entitat Proud, del 
manifest de la Comissió Unitària 28 de juny, que enguany 
recordava els 50 anys d’Stonewall. Seguidament, enmig d’una 
mostra d’entitats locals de ball, que un any més es van sumar 
a l’Orgull, es va retre homenatge a l’activista i escriptor Jordi 

Lozano, “Jordi Petit”. Aquest, després d’anys de lluita en la 
clandestinitat, ha estat a primera línia de diverses entitats locals 
i nacionals i també va ser coordinador del Patronat de Cultura 
de Ripollet l’any 1984, va rebre una placa commemorativa en 
mans del regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez.Al públic 
familiar de l’exhibició de ball, li va prendre el relleu l’adult, que 
va poder gaudir, fins a la matinada, de la música, l’humor i la 
provocació d’un extens cartell d’artistes del món LGTBI. 

El director de l’escola, Lorenzo Piedrafita i Olga García,
docent. Foto: Escola Tiana de la Riba

L’activista Jordi Lozano, conegut com Jordi Petit, rebent 
el reconeixement de la mà del regidor Fran Sánchez

nnnnnnn
L’Orgull homenatja a Jordi Petit

La PAH Cerdanyola-Ripollet ha reivindicat la campanya 
que va endegar recentment “Viure no és delicte - Obra 
Social PAH”, que dona suport a l’ocupació de pisos buits de 
fons d’inversió, però evitant fer-ho a “les persones treba-
lladores i honrades”. Amb aquesta acció, busquen “que les 
persones que han recuperat un habitatge buit [d’un banc] 

puguin regularitzar la seva situació i pagar un lloguer soci-
al”. La campanya també busca denunciar “la mercantilització 
i especulació que s’està fent amb l’habitatge”, que provoca “2 
desnonaments per hora, 64% dels quals són per impagament 
del lloguer [...] que el preu mig del lloguer ha pujat en un 
49% en els últims cinc anys”.
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L’Ajuntament i el comerç 
endeguen la Targeta Més
La Targeta Més, una eina de fidelització comercial i captació de 
clients, és una iniciativa de l’Ajuntament de Ripollet i el comerç 
local, que vol potenciar les compres al municipi, premiant la seva 
confiança. Es tracta d’un modern instrument de dinamització 
utilitzat per moltes associacions de comerciants, grans superfícies 
i altres ajuntaments, com el de Barcelona, que l’Ajuntament de 
Ripollet posa l’abast dels prop de 300 establiments, apostant per 
la modernització del comerç local. La targeta proporciona avan-
tatges als clients, que acumulen euros de regal per cada compra, 
que poden utilitzar per pagar futures compres. També poden 
acumular punts i altres avantatges oferts pels mateixos establi-
ments. A més, permet a l’Ajuntament fer campanyes promocio-
nals de caràcter municipal, com ara sortejos entre els usuaris de la 
targeta.

obtenció i ús
El registre és gratuït i es pot fer a través de l’app Targeta Més, 
tant en versió Ios com Android, així com a l’enllaç que trobaran 
al web municipal ripollet.cat. Amb la targeta, els clients poden 
consultar les gratificacions aconseguides als diferents establi-
ments adherits, les promocions i la llista actualitzada dels co-
merços adherits, entre altres. Els clients podran identificar-se a 
l’establiment mitjançant la targeta, el nom i número de telèfon o 
DNI i l’app.

nnnnnnn
Canvis en les 
inscripcions de Cultura
El Patronat Municipal de Cultura ha presentat el 
Ta!Txan, una ampliació i millora de l’aplicatiu infor-
màtic de gestió d’espais i recursos dels quatre equi-
paments culturals: Centre Cultural, CIP Molí d’en 
Rata, Biblioteca i Teatre Auditori, que oferirà als 
usuaris la possibilitat de realitzar online les inscrip-
cions als tallers i a les activitats, a través d’un suport 
comú. Els usuaris s’hauran de donar d’alta al sistema 
per poder-lo utilitzar. Aquests canvis permetran 
que tothom que estigui interessat a realitzar algun 
dels cursos o tallers que es fan al Centre Cultural es 
puguin matricular online, sense haver de fer-ho de 
manera presencial. D’aquesta manera, s’obrirà un 
únic període d’inscripció/matrícula a partir del 9 de 
setembre. Aquest termini no es tancarà fins que el 
curs estigui ple.

nnnnnnn
L’AETMV ja té nova
presidenta i programa
El dijous, 18 de juliol, es va presentar la nova programació teatral, 
de música i dansa de l’Associació d’Espectadors del Teatre Mercat 
Vell i ho va fer la seva nova presidenta, Laura Dulcet (foto), que 
té una llarga trajectòria dins l’associació. L’anterior president, Joan 
Ramon Gordo, que feia 8 anys que era al càrrec, passarà a ser vi-
cepresident, com també ho serà Rafael López. El programa torna 
a avançar tota la temporada 2019-20, un format que ja va tenir 
èxit l’edició passada. A part de la música i l’òpera, es posarà un 
accent al públic jove, el paper de la dona i la dansa, a més d’apostar 
per obres molt innovadores i caràcter original. Tant Dulcet com 
Gordo varen voler fer un agraïment especial a tots els voluntaris i 
col·laboradors, l’èxit dels actes del 25è aniversari i l’estreta col-
laboració amb entitats, comerços locals, mitjans i el govern local.

nnnnnnn
La plaça de les Dones
El Comitè de Dones de Ripollet, en el marc de les 
seves activitats de ‘Cada dia és 8M’, el passat 16 de 
juliol va repintar el mur de la plaça del Molí, que 
vol recordar la lluita feminista i totes les dones que 
han mort assassinades en feminicidis. Si bé abans 
s’hi podien llegir els noms d’algunes víctimes, ara 
el mur inclou la imatge de dues dones que repre-
senten el gènere femení en el seu conjunt. L’acte va 
tenir també una taula rodona amb un debat sobre 
maternitat i feminisme, amb l’associació MamiCria 
Ripollet, un debat obert amb molta participació que 
va anar més enllà del tema proposat i va acabar amb 
la reivindicació a les regidores presents de canviar el 
nom de la plaça del Molí per “plaça de les Dones”. 
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L’AFEGit

Anna Salvatella
Directora de les EBP La Rodeta del Molí 
i La Verema
—
Les escoles bressol públiques La Rodeta 
del Molí i La Verema afronten el seu 14è 
i 11è curs, respectivament, amb bona 
salut i les seves 122 places cobertes. 
Després de superar dificultats per la 
crisi i pròpies de la seva externalització, 
comencen una nova etapa una vegada 
municipalitzades i amb el mandat de 
donar prioritat a l’educació dels infants.
—
Com afronteu el nou curs com a esco-
les bressol municipalitzades?
Amb molta il·lusió, perquè no només és 
un canvi de gestió sinó que es reforça el 
personal: dues persones passen a coordina-
dores, una a cada centre i les persones que 
les substitueixen amplien la seva jornada a 
completa. En total, som 16 educadores i jo 
com a directora. 

Quina ràtio teniu? 
El recomanat és 20 nens a una i aquí som 
8 a una. Això és gràcies a l’aposta de qua-
litat que sempre ha fet l’Ajuntament. La 
municipalització és gràcies al fet que el go-
vern actual ho portava en el seu programa, 
perquè penso que la gestió directa sempre és 
millor que l’externalitzada. A més, creiem i 
practiquem la participació i la implicació de 
les famílies.

Com estan les escoles bressol en com-
paració a la resta d’ensenyament? 
Encara no és un servei obligatori i existei-
xen perquè els ajuntaments hi aposten, tot 
i que els costa molts diners. Al principi, la 
Generalitat assumia una part, però després 
la va retirar. Ara ajuda la Diputació, però 
sobretot se sostenen entre l’Ajuntament i les 
famílies. 

I quina és la situació del sector?
La gestió directa dona més garanties al per-
sonal. Malauradament, es tracta d’un sector 
infravalorat. Depèn d’un conveni estatal, 
pensat per a dones de fa molts anys. Com-
parant amb la Sanitat és com si Pediatria 
fos considerat de segona i els seus professi-
onals cobressin la meitat. Doncs aquesta és 
exactament la situació del sector.

PuNt
i APARt

Les municipalitzacions 
ja són una realitat
Aquest estiu han arrencat les primeres municipalitzacions, la dels ser-
veis de neteja dels edificis municipals i de les escoles bressol munici-
pals. Tots dos serveis passen a dependre directament del consistori, així 
com les 60 treballadores, que han estat subrogades a la nova societat 
mercantil de l’Ajuntament, Genera, mitjà propi, SL. Aquesta empresa 
municipal va ser aprovada al Ple de juny de 2017 i posada en marxa a fi-
nals de juny passat, per gestionar determinats serveis fins ara externa-
litzats, passant a una gestió més social. Aquesta iniciativa és una de les 
prioritats del govern de Decidim, que va impulsar l’anterior legislatura 
i que aquesta vol consolidar. Els reptes de futur més importants són 
tornar a plantejar la municipalització del servei d’abastament d’aigua 
-que el govern no va poder tirar endavant el passat mandat- i impulsar 
la municipalització dels serveis d’atenció domiciliària.

Segons la primera tinenta d’alcalde, Pilar Castillejo, a l’hora de prioritzar 
els serveis a externalitzar es tenen en compte dos objectius: quins serveis 
poder ser millors i més eficients i on es pot incidir per garantir drets. Per a 
Castillejo, els serveis municipalitzats “tindran major eficiència econòmica, 
transparència, control ciutadà i més qualitat en el servei, perquè econòmi-
cament es poden enfortir. I d’altra banda, sempre hem mirat que puguem 
garantir drets, en el cas de les treballadores de neteja drets laborals i a les 
escoles bressol, drets de l’educació dels infants”. La regidora ha lamentat 
les traves que han tingut per municipalitzar, “mentre que per privatitzar 
no es posa cap problema”. “El procés és llarg, perquè hem de demostrar 
que el servei serà més eficaç econòmicament. És lamentable que no es 
valorin la sostenibilitat ecològica, social, transparència, ni la participació 
democràtica”.
Genera, mitjà propi SL tindrà provisionalment la seva seu a les instal-
lacions del Patronat Municipal d’Ocupació. Amb aquesta gestió directa 
per part de l’Ajuntament es garanteix l’estabilitat de les treballadores, a 
més de la transparència, la participació, la sostenibilitat i la qualitat dels 
serveis municipalitzats. Castillejo ha explicat que “Genera és una empresa 
pública, que ens dota de major transparència i un control més obert, amb 
un consell d’administració amb representants polítics, tècnics, dels usuaris 
(AMPA) i del personal. La transparència està garantida amb auditories 
externes”.
D’ara endavant ha anunciat que “tornarem a plantejar la municipalització 
del servei d’abastament de l’aigua, perquè amb les majories més àmplies 
actuals serà més fàcil tirar-ho endavant. I en segon lloc, volem tirar enda-
vant la municipalització del servei d’atenció domiciliària”.
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l’Agenda 
setembre 2019

Diumenge 1
MAÑANITAS FLAMENCAS
De 10.30 a 15.30 h, a la Peña Flamenca
La Macarena
Música flamenca en directe, de la mà 
d’artistes locals i visitants. 
Organitza: Peña Flamenca La Macarena

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

Dissabte 7
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

Diumenge 8
MAÑANITAS FLAMENCAS
De 10.30 a 15.30 h, a la Peña Flamenca 
La Macarena
Música flamenca en directe, de la mà 
d’artistes locals i visitants. 
Organitza: Peña Flamenca La Macarena

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

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

Dissabte 14
SENDERISME: GR 151, ETAPA 10:
A les 7 h, al c. del riu Ripoll
De Ripoll a Sant Pau de Segúries
Organitza: Centre Excursionista Ripollet

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

Diumenge 15
MAÑANITAS FLAMENCAS
De 10.30 a 15.30 h, a la Peña Flamenca
La Macarena
Música flamenca en directe, de la mà 
d’artistes locals i visitants. 
Organitza: Peña Flamenca La Macarena

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

Dilluns 16
MERCAT DE REVISTES
Del 16 al 20 de setembre
La biblioteca tona a organitzar un 
mercat de revistes per oferir la possibilitat 
d’emportar-se gratuïtament exemplars 
antics de les publicacions que la biblioteca 
no conserva.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 18
LLEGIM I CREEM: 
LLIBRES D’ARTISTA
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Hi ha llibres infantils senzills però de 
gran valor, que són com petites obres d’art. 
Descobrirem aquests màgics objectes que 
són molt més que llibres. 
Per a infants a partir de 4 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA CHICK-LIT:
LA OBSESIÓN
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
La infància de la Naomi Bowes va acabar 
bruscament la nit en què va seguir al 
seu pare fins al bosc que vorejava la casa 
familiar i va descobrir el fosc secret que 
ocultava. Mantenia captiva a una jove. 
Gairebé dues dècades després, Naomi 
s’instal·la en un petit poble de la costa, 
pretenent passar desapercebuda i oblidar el 
passat. A càrrec de Tamara Marín.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 21
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.
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Diumenge 22
MAÑANITAS FLAMENCAS
De 10.30 a 15.30 h, a la Peña Flamenca
La Macarena
Música flamenca en directe, de la mà 
d’artistes locals i visitants. 
Organitza: Peña Flamenca La Macarena

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

Dilluns 23
JORNADA INFORMATIVA
A GENT GRAN I CUIDADORS
NO PROFESSIONALS
DE PERSONES 
AMB DEPENDÈNCIA
De 17 a 19 h, al Centre Cultural
Jornada informativa dirigida a gent gran i 
cuidadors no professionals de persones amb 
dependència, impartida pels treballadors 
Socials dels CAPs de Ripollet, Iván 
Collado, Susana Durán i Sheila Gutiérrez. 
Inscripcions al CAP La Farigola, Pinetons 
o Ripollet. 
Organitza: Centres d’Atenció Primària
de Ripollet

Dimarts 24
CLUB DE LECTURA LLEGIR 
EL TEATRE: EL NOM
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Obra de Matthieu Delaporte i Alexande 
de la Patillière. Un sopar entre amic i 
familiars. La revelació del nom d’un futur 
nadó crearà un conflicte darrere l’altre, 
cadascú més sorprenent i hilarant, que 
qüestionarà el caràcter de cada un i la 
relació entre tots els personatges. A càrrec 
de Mònica López, d’Amics del Teatre. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 25
HORA DEL CONTE:
EL MILLOR REGAL DEL MÓN
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
La Bruna vol fer el millor regal per 
l’aniversari del seu pare, l’àvia l’ajudarà a 
veure i a reflexionar sobre el valor de les 
coses. A càrrec de Marta Esmarats.
Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA:
EL CONTE DE LA SERVENTA, 
DE MARGARET ATWOOD
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
L’Offred viu a la República de Gilead, 
un règim totalitari i teocràtic basat en el 
control del cos femení per part del govern. 
En un futur no gaire llunyà assolat per 
una natalitat en declivi, les dones fèrtils 
com ella només tenen una missió a la vida: 
garantir la descendència de l’elit dominant.
A càrrec d’Alícia Gil.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 26
JORNADA INFORMATIVA
A GENT GRAN I CUIDADORS
NO PROFESSIONALS
DE PERSONES 
AMB DEPENDÈNCIA
De 11 a 13 h, al Centre Cultural
Jornada informativa dirigida a gent gran i 
cuidadors no professionals de persones amb 
dependència, impartida pels treballadors 
Socials dels CAPs de Ripollet, Iván 
Collado, Susana Duran i Sheila Gutiérrez. 
Inscripcions al CAP La Farigola, Pinetons 
o Ripollet. 
Organitza: Centres d’Atenció Primària de 
Ripollet

Divendres 27
XXXIX FESTES DE LA TARDOR
A partir de les 19 h, a diversos punts del 
barri de Pont Vell-Tiana
—19 h. Corre-xi-Barri. Correbars popular. 

Punt de trobada: C. Ntra. Sra. dels 
Àngels. Venda de tiquets: dijous 19 de 
setembre, de 19.00 h a 21.00 h, al Bar 
Flor de Mayo (Plaça Emma Maleras - 
Creu Roja) i divendres 20 de setembre, 
de 20.00 h a 22.00 h, a Gurri Taverna 
(C. de la Salut, 14). Preu: 6 €. 

—21 h. Tronada d’inici de Festa. Lloc: 
Part Massot

—21.30 h Pontcert’19. 3r Concurs de 
Titius de les Festes de la Tardor. 
Concerts de RISA i Wild Mamas.

Organitza: Comissió Organitzadora 
de les Festes de la Tardor

PRESENTACIÓ DE LA 20A 
TEMPORADA DE LES NITS
DE MÚSICA
A les 20 h, a l’Espai Domènec Torras del 
Teatre Auditori
Presentació de la temporada 2019-20 de 
les Nits de Música de l’AETMV, entre les 
quals es presentaran els actes de celebració 
dels 20 anys de l’agrupació. Amb la 
col·laboració d’Amics de Domènec Torras.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV
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Dissabte 28
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania. 
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet 
i Cerdanyola i Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola.

XXXIX FESTES DE LA TARDOR
Durant tot el dia, a diversos punts del 
barri de Pont Vell-Tiana
—Durant tot el dia: XV Fira d’art i 

artesania al carrer de l’estació.
Organitza: AV. Turó de Guiera/ Can 
Antolí de Cerdanyola

—9.30 h VIII Obert de partides ràpides 
d’escacs. 
Organitza: Club d’Escacs Ripollet.

—De 10 a 14 h. Jornada de donació de 
Sang. 
Organitza: Banc de Sang i de Teixits 
i Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-
Montcada

—11 h Taller de Circ.
Organitza: Esplai la Gresca

—12 h Espectacle familiar de màgia.
Organitza: Esplai la Gresca

—13 h Vermut musical amb Xavi Rizzo
- 18.30 h Cantada d’havaneres amb 

l’Espingari i cremat de rom per a tothom.
Col·labora: Diables de Ripollet

—21.30 h Correfoc amb els Diables 
666 de la Roca del Vallès i Diables de 
Ripollet.
Inici: C. Gran Via Prat de la Riba.

—22.30 h Castell de focs artificials.
Lloc: Parc Massot.

—23 h Nit de Versions amb l’Orquestra 
Aquarium.

Organitza: Comissió Organitzadora de les 
Festes de la Tardor

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
TALLER DE MASSATGE INFANTIL
A les 11.30, a la Biblioteca Municipal
A través del massatge afavorirem el 
desenvolupament del nadó. Els infants 
necessiten llet, però encara necessiten més 
ser estimats i rebre carícies. A càrrec de 
Mercè Martínez. Per a infants de 2 a 6 
mesos. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 29
XXXIX FESTES DE LA TARDOR
Durant tot el dia, a diversos punts del 
barri de Pont Vell-Tiana
—Durant tot el dia: XV Fira d’art i 

artesania al carrer de l’estació.
Organitza: AV. Turó de Guiera/ Can 
Antolí de Cerdanyola

—9 h Despertada dels Trabucaires de 
Ripollet pels carrers. 

—10 h Xocolatada amb coca obsequiada 
pel Forn Planas 

—10 h Plantada de participants de la 
Cercavila

—10.45 h Cercavila de Cultura Popular 
amb el Poll Foll de Ripollet, la 
Martineta de Cerdanyola, la Puput 
Diabòlica de Cerdanyola, el Drac 
Miquelet de Montcada i els Gegants de 
Ripollet. Plaça Emma Maleras.

—10.30 h Marxa ciclista. Sortida del 
brollador del parc de Pinetons i arribada 
al Col·legi Tiana.

—11 h VI Exposició de vehicles antics al 
parc Maria Regordosa.
Organitza: Clàssics Ripollet

—11.30 h Botifarrada al Col·legi Tiana.
Organitza: AV. Tiana-Pont Vell

—12 h Diada castellera amb els Castellers 
de Montcada i Reixac i els Laietans de 
Gramenet.

—14 h Paella popular. Tiquets: 6 € en 
venda anticipada fins al dijous 26 de 
setembre al Centre Cívic del Pont Vell 
(C. Ntra. Sra. dels Àngels, 15) i al Bar 
Flor de Mayo (Plaça Emma Maleras 
- Creu Roja). De divendres 27 fins a 
diumenge 29 de setembre els tiquets 
es vendran al preu de 7 € al bar de 
la Comissió del carrer Ntra. Sra. dels 
Àngels.

—16.30 h Juguem al Bingo.
—18.30 h L’última i marxem amb PD 

Lázaro.

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

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

Altres Activitats
CAMPANYA ‘POSEM CARA
AL COMERÇ LOCAL’
Durant el mes de setembre
La Unió de Comerciants de Ripollet 
endega una campanya amb l’objectiu 
de personalitzar, apropar i identificar 
als comerciants de la vila. Es farà a 
través de vinils instal·lats a cadascun 
dels establiment UCR i comptaran 
amb la col·laboració d’Acció Fotogràfica 
de Ripollet, que seran les persones 
encarregades de fer les fotografies.
Organitza: Unió de Comerciants
de Ripollet

SERVEI R-BICI
Fins al 31 d’octubre
Servei gratuït de lloguer de bicicletes.
Dijous, divendres i dissabte, de 8.30 a 12 h 
i de 18 a 21 h. Diumenges de 8.30 a 12 h i 
de 17.30 a 21 h.
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us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
que organitzin actes el mes 
d’octubre, poden enviar 
la informació abans del
16 de setembre al correu
electrònic info@ripollet.cat.

Exposicions
CENtRE CuLtuRAL
Del 22 d’agost al 30 de setembre, 
a la Sala 1 i la Sala d’Art
Inauguració a les 19 h 
“Mirades de la Festa Major”
La mostra és un recull dels treballs 
que les dues entitats han realitzat en 
el marc de la Festa Major de Ripo-
llet en els darrers quatre anys: Acció 
Fotogràfica, mitjançant la marató fo-
togràfica que organitzen per la festa i 
que ha esdevingut un dels actes més 
destacats i simbòlics de la celebració 
i l’Agrupació Foto Cine, en el marc 
del taller infantil de fotografia i que, 
any rere any, es consolida com una 
de les millors maneres d’acostar els 
més petits a l’art fotogràfic. Aquests 
treballs són els testimonis de la par-
ticipació de tota una ciutat i del seu 
patrimoni cultural, sumant i formant 
una festa amb personalitat pròpia..

CiP MoLÍ D’EN RAtA
Exposicions permanents

“Andreu Solà. Un ripolletenc a la 
Catalunya Modernista”
En aquesta exposició podem veu-
re diferents obres pictòriques del 
ripolletenc Andreu Solà; la mostra és 
d’obres autèntiques i no de repro-
duccions, el que permet un contacte 
directe dels visitants amb les seves 
pintures.

“2a Gimcana fotogràfica. Ripollet, 
un passeig en el temps”
La segona gimcana fotogràfica, 
“Ripollet. Un passeig en el temps” és 
una exposició que mostra el passat i 
el present del municipi. Mitjançant la 
fotografia el visitant podrà descobrir 
un Ripollet desconegut per a molts, 

però que forma part de la nostra 
història i patrimoni local. L’exposició 
ha estat possible gràcies a Acció 
Fotogràfica.

“Protagonistes: Ripolletencs que 
deixen petjada”
A partir d’aquesta exposició se’ns 
dona a conèixer diversos personat-
ges locals que han triomfat en la seva 
carrera professional fora de l’àmbit 
local (l’escultor Josep M. Brull, la 
ballarina i concertista de castanyoles 
Emma Maleras, la pintora i escultora 
Lluïsa Sallent, el pintor Andreu Solà, 
el tenor Gaietà Renom i el jugador de 
bàsquet Joan Creus). És una mane-
ra curiosa d’aprendre alhora sobre 
Ripollet, però també sobre disciplines 
tant diverses com la música, l’art o 
l’esport.

“Ripollet i la mesura del temps”
Mostra que presenta la maquinària 
de l’antic rellotge del campanar de 
Sant Esteve de Ripollet, construït 
l’any 1892 al taller del prestigiós re-
llotger francès Henry Lepaute. Va ser 
un regal de la benefactora Maria Tor-
ras al poble de Ripollet com a com-
plement de la construcció del cam-
panar nou. La màquina i l’esfera van 
estar recuperades després d’unes 
dècades en l’oblit i es van restaurar 
i museïtzar. Actualment es mostren 
a la planta primera del CIP i donen 
peu a explicar diversos episodis de la 
història del nostre municipi.

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

Cursos i tallers
CURSOS I TALLERS
AL CENTRE CULTURAL
Inscripcions a partir del 9 de setembre
A través de l’aplicació Ta!Txan!.

KFTÍ
Inscripcions a partir del 16 de setembre
El servei socioeducatiu KFTÍ organitza 
activitats per a joves de 12 a 17 anys. 
Horari: de 18 a 20 h.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CFA JAUME TUSET
Matrícula del 2 al 9 de setembre amb 
preinscripció i a partir del 10, sense 
preinscripció
De dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 
16.30 a 19.30 h; divendres, de 10 a 13 h.

CENTRE D’ESPLAI LA GRESCA
Inici de curs, el 3 de setembre; activitats, 
a partir del 12 de setembre
Activitats per a infants, joves, famílies 
i gent gran al Centre Cívic de la 
Mancomunitat.
Més informació: 936 913 675

CURSOS D’ACCIÓ FOTOGRÀFICA

Curs d’iniciació
Dimecres de 9.30 a 11.30 h
i de 18 a 20 h. Duració: 3-4 mesos
Curs bàsic que cobreix aspectes tècnics i 
pràctics tant de càmera com de Photoshop.

Photoshop inicial
Dilluns de 20.15 a 22.15 h.
Duració: 3-4 mesos
Eines de Photoshop, redimensionar, enfoc 
i desenfoc, capes, revelat en blanc i negre, 
entre altres.

Curs avançat i sortides
(2a part d’iniciació)
Dimarts de 20.30 a 22.30 h
Captura i revelat, sortides fotogràfiques, 
fotografia de natura, plugins i programes, 
entre altres.

Photoshop avançat
(2a part inicial)
Dimecres de 20.30 a 22.30 h
Composició fotogràfica, ombres, fusions, 
pinzells creatius, macrofotografia, entre 
altres.

Més informació: www.afr.cat
i 635 026 797
Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet
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Oficina
Municipal 
d’Habitatge
de Ripollet

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

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Departament de Comunicació
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qui éS...

Les Nits de Música són una part 
imprescindible de la programació de 
l’Associació d’Espectadors del Teatre 
Auditori, amb esdeveniments que 
omplen tots els seients, com va ser 
la 7a Vetllada d’Estiu al Jardí Romàn-
tic de la Casa Padró, que va tancar la 
temporada. De cara al futur, Rafael 
López i Ángel Esteve ja han preparat 
tota la programació de la temporada 
2019-2020, la 20a temporada de les 
Nits de Música, que culminarà el 29 de 
novembre amb la festa d’aniversari.

Vau acabar la temporada que us van 
faltar cadires.
Rafael: La 7a Vetllada d’Estiu és una 
aposta segura, però ens va saber greu que 
hi hagués gent que s’hagués de quedar 
dreta. 
Ángel: Estem molt contents que hi vin-
gués tanta gent i estem estudiant posar 
cadires a zones on no hi ha tanta visi-
bilitat, perquè l’important és la música i 
l’espai.

La Vetllada ha canviat gaire des de les 
primeres edicions?
A: Al principi la idea era posar música 
ambient i com que era el Jardí romàntic, 
vam pensar que calia posar-hi artistes 
romàntics: Chopin, Verdi...
R: Però de seguida ens vam adonar 
que la música ‘enllaunada’ no acabava 
de funcionar, calia posar-hi música en 
directe. Cada any hi hem anat afegint un 

instrument, violins, violoncels, piano... i 
aquest any ha sigut la veu, l’instrument 
més perfecte que existeix. 

Com van començar les Nits de Música?
A: Al començament érem quatre gats i a 
sobre ho fèiem els dilluns. Ens pregun-
tàvem si valia la pena fer-les, però les 
féiem igualment per gaudir-les, encara 
que fóssim nosaltres sols. Amb el temps 
i la insistència, va anar venint gent i ara 
ens és molt fàcil de muntar-ho. 
R: De fet ens agradaria enviar un record 
al Wenceslao Soler, que ens va animar 
a muntar-ho. Ens vam posar al local de 
l’Associació que hi havia al carrer de Sant 
Joan, que hi cabien 15 persones i que 
amb prou feines érem cinc o sis. Més 
tard, vam passar al Centre Cultural, on 
ja teníem més espai i podíem programar 
coses que eren impossibles de fer abans.

Quins records teniu d’aquells anys?
A: N’hem fet de tots colors, hem arribat 
a fer sardana, cobla i jota, que no tenen 
res a veure entre elles i tocant en directe 
una rondalla de Soria.
R: Com solem dir, la música és universal, 
hi cap a tot arreu. Encara que sembli im-
possible, trobem la relació entre qualse-
vol tema i la música. No hi ha hagut mai 
cap entitat que, fins ara, l’haguem convi-
dat i ens hagi dit que no. Al contrari, ens 
proposen actes a nosaltres. Creiem que el 
70-80% d’associacions de Ripollet ja han 
col·laborat i esperem que segueixi així.

Quins han estat els millors moments?
A: N’hi ha hagut molts, però un de par-
ticular que recordo era amb el director 
del Liceu, Joan Matabosch i la periodista 
Maria Gorgues. Després d’haver-lo de 
canviar diverses vegades, ens vam decidir 
per un dilluns, amb la mala sort que van 
canviar el Barça-Madrid a aquell mateix 
dia i per postres va començar a granissar 
i a ploure...
R: I se’ns va omplir la sala. Estàvem
molt espantats, després de tot l’esforç
que havíem fet perquè vinguessin aque-
lles persones i al final va ser molt dolç 
que la gent, malgrat la pluja, el Barça 
i tots aquells canvis ens omplís la Sala 
d’Actes del Centre Cultural. 

I algun de dolent?
R: No n’hi ha hagut gaires. Sense 
voler-ho, depenem molt de la tècnica 
i afortunadament ens ajuda el Víctor 
Diéguez fill, així i tot, una vegada ens 
vam trobar que en el moment de co-
mençar les Nits, l’ordinador s’havia posat 

a actualitzar-se. Però no ens ha passat 
mai haver de suspendre cap sessió per 
motius tècnics. 

Com celebrareu els 20 anys?
R: El dia 27 de setembre es farà la pre-
sentació, a l’espai de Domènec Torras i 
ja tenim tot l’any programat. Evident-
ment, es repetiran les col·laboracions que 
tenim cada any, però sí que farem nits 
especials dies molt concrets i allargarem 
una mica més, començant al setembre i 
acabant al juliol.
A: El 29 de novembre farem un resum 
de les peces que han sonat i recollirem 
fotografies de les moltes cares que han 
passat a les Nits de Música. També el 24 
de gener farem una edició de musico-
teràpia i el 6 de març farem l’edició per 
commemorar el Dia de la Dona Treba-
lladora, a part dels especials que fem cada 
any i les activitats normals.

Albert Borrell
Intus

nnnnnn
“Hem arribat a 
ajuntar sardana, 
cobla, jota i la 
rondalla”
nnnnnnn

20 anys
donant la nota
amb les Nits
de Música
Rafael López i Ángel Esteve


