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En el marc del Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència vers les do-
nes, es va donar a conèixer la memòria 
dels casos atesos al circuit d’atenció a 
les dones en situació de violència mas-
clista a Ripollet. Són dones cada vegada 
més joves, que tendeixen a normalitzar 
els comportaments masclistes i la vi-
olència, fins al punt de no detectar-la. 
Entre tots podem fer-les obrir els ulls. 

Entre l’1 d’octubre de 2015 i el 30 de 
setembre de 2016, els diferents serveis 
que participen en el circuit d’atenció a 

L’any passat 205 dones 
van ser ateses a Ripollet 
per violència de gènere

aspectes, destacava a Catalunya el paper 
de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de 
dones i homes, tot lamentant una sen-
tència del Tribunal Constitucional que 
“ha anul·lat alguns articles concebuts per 
promoure la igualtat al món laboral”. 
També existeix la Llei 5/2008 del dret de 
les dones per a l’eradicació de la violèn-
cia masclista, que dóna molta importàn-
cia a la prevenció i estableix noves me-
sures adreçades a la sensibilització i a la 
detecció precoç, per impulsar els canvis 
necessaris en la societat. 
Les institucions signants del manifest 
també denuncien, de manera especi-
al, les violències sexuals, entenent-les 
com “la màxima expressió de la domi-
nació patriarcal envers les dones”. Unes 
agressions que consideren que “no són 
socialment contestades de manera con-
tundent” i alerten que, especialment en-
tre els joves, hi ha certa tolerància cap a 
la violència masclista. Per tot plegat, es 
demana la implicació de tota la ciutada-
nia, que a través d’accions col·lectives i 
individuals, actuïn per eradicar aquesta 
xacra social. Així mateix, entenen que 
les institucions i administracions públi-
ques han de cooperar “per implantar un 
model d’abordatge respectuós amb la lli-
bertat de les dones, reparador del dany i 
innovador amb la difícil tasca de preve-
nir la violència masclista fi ns a eradicar-
la defi nitivament”.
Quant a la gent jove, M. José Morcillo, 
dinamitzadora juvenil, reafi rma aquest 
plantejament, tot assegurant que detec-
ten “moltes conductes masclistes entre 
els joves, reforçades moltes vegades per 
les mateixes noies”, així com la norma-
lització “de l’insult i la utilització de fra-
ses masclistes”. Segons José M. Sebastián, 
tècnic de Joventut, “les xarxes socials es-
tan fent molt de mal en aquest sentit, així 
com alguns programes de televisió. No-
saltres al Kfí treballem molt la igualtat 
per lluitar amb aquest tipus d’actituds”. 

AMB 
TOTA LA 
LLETRA

les dones (CAP, Centre de Salut Men-
tal, servei d’Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva, Centre d’Atenció i Se-
guiment a persones amb drogodepen-
dències, cossos de seguretat, Serveis 
Socials i Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones de Ripollet) van detectar un 
total de 205 casos de dones en situació de 
violència masclista, de les quals 112 van 
presentar denúncia. A més, segons fonts 
dels cossos de seguretat, actualment hi 
ha vigents 48 ordres d’allunyament. La 
memòria conclou que “el perfi l més fre-
qüent de dones que es troben en situació 
de violència masclista al municipi de Ri-
pollet és d’origen espanyol, té una edat 
compresa entre els 20 i 45 anys, amb ni-
vells d’estudis primaris, laboralment en 
atur sense rebre cap tipus de prestació 
i que es troben en situació de violència 
principalment física i psicològica per 
part de la parella”. Entre les dades, també 
destaca que el 4% dels casos de violèn-
cia és dins l’àmbit sociocomunitari, que 
inclou principalment violacions, gairebé 
totes a menors de 20 anys. 

Empara legal,
desemparament social
El manifest institucional del Dia inter-
nacional per a l’eliminació de la violèn-
cia vers les dones del 2016, entre altres 


En el 80% dels casos 
es tractava de 
violència en l’àmbit 
de la parella.
112 van denunciar
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Testimoni
Víctima de violència de gènere 
—
Quant de temps vas estar en situació 
de violència?
Realment, que ho sàpiga, ara que ho 
penso, més de 10 anys

Dius que ho sàpiga, per què?
Perquè no t’adones, és una cosa que trobes 
habitual, penses que és la seva forma 
d’estimar i no obres els ulls. Et produeix 
terror quan ho comences a veure i encara 
tens més por perquè no saps com sortir 
del pou i a sobre vius amb ell

Què et va fer demanar ajuda?
Va ser per un episodi de violència greu i 
vaig trucar als Mossos d’Esquadra. Ells 
em van aconsellar que denunciés i tot i 
que estava aterrada, ho vaig fer. I em van 
informar d’on podia anar 

Quin tipus d’ajuda has rebut?
La primera entrevista la vaig tenir amb 
Serveis Socials i em van derivar al SIAD 
per rebre ajuda psicològica i jurídica

Com et trobes ara?
Ara millor. Sarabel és com el meu àngel. 
He passat èpoques molt dolentes, perquè 
aquesta persona és una amenaça constant 
i no fa cas de l’ordre d’allunyament. En 
aquest sentit, estic molt disgustada amb 
la justícia

Continues tenint por?
I terror. Cada vegada que parlo del tema 
agafo molta ansietat, tot i que m’estic 
medicant. Jo sé que intentarà fer-me mal. 
Porto una unitat de seguiment, gràcies a 
Serveis Socials i la Creu Roja

Estàs satisfeta d’haver denunciat?
Sí. No em penedeixo. Tens temporades 
molt dolentes i no t’entén ni la família, 
dubtes, l’excuses... però amb l’ajuda que 
he rebut sento que m’he reforçat molt. He 
començat a sortir una mica, a estudiar, 
perquè abans no podia sortir de casa. 
Millorar l’autoestima és molt important

Què li diries a aquelles dones en 
situació de violència masclista?
Jo les aconsellaria que busquin ajuda, a 
Serveis Socials, al SIAD, on sigui i que 
denunciïn. Que ho facin per elles i pels 
seus fi lls. 

L’AFEGIT

10,7 % Menors de 20 anys
31,6 % Majors de 46 anys
57,7 % De 20 a 45 anys

La prevenció, eina 
indispensable
La memòria del circuit coincideix amb 
el Protocol comarcal per a l’abordatge 
de la violència masclista, presentat el 
passat 14 de desembre, en la importàn-
cia de fomentar i continuant realitzant 
accions de sensibilització i prevenció 
adreçades al jovent com a eina per acon-
seguir disminuir la violència masclista 
en l’edat adulta. La regidora de Serveis 
Socials, Polítiques de Gènere i Feminis-
mes, Reyes Muñoz, explica que “hem 
vist que cal plantejar-se no fer coses 
puntuals sinó un procés participatiu, 
que impliqui a tots els col·lectius. Cal un 
treball transversal des de dins de l’Ajun-
tament i també des de fora”. És per això 
que el mes de gener començaran a tre-
ballar el Pla de prevenció de la violència 
masclista, amb el Consell Escolar Muni-
cipal, la Taula Feminista i els membres 
del Protocol de prevenció de la violèn-
cia masclista de Ripollet, amb l’objectiu 
d’elaborar un pla durant el primer se-
mestre, que es pugui començar a aplicar 
el curs 2017-18. Entre altres coses, el Pla 
comptarà amb una formació contínua, 
tant a primària com a secundària, a càr-
rec d’un col·lectiu especialitat. A més, 
el 2017 s’ha d’elaborar el segon proto-
col local, que es basarà en el presentat 

per part del Consell Comarcal. Reyes 
Muñoz assegura que “manquen recur-
sos, però podem aconseguir moltes coses 
amb un canvi de ruta, una transformació 
social que impliqui també als homes”. La 
violència masclista, segons Reyes, “és la 
punta d’un gran iceberg i hem d’anar a 
l’arrel, desconstruint els estereotips des 
del naixement, perquè som persones, ni 
homes ni dones”. Un exemple d’aquesta 
lluita per la igualtat és la campanya sobre 
la compra de joguines ‘Aquest Nadal, 
eduquem les nostres fi lles i fi lls per a un 
món lliure de sexisme i violència”. 

Acceptar, afrontar
i recuperar-se
Aquestes són les tres fases que passen les 
dones víctimes de la violència masclista. 
El principal problema, com explica Sa-
rabel Ruiz, psicòloga del SIAD (Servei 
d’Informació i Atenció a les dones) “és 
la identifi cació, ja que moltes vegades 
es normalitzen els comportaments vi-
olents”. “Les dones venen amb molts 
dubtes, amb por, i l’acompanyament 
comença aquí, ajudant-les a prendre de-
cisions”.
El SIAD, que funciona des de l’any 
2007 a Ripollet, “és un servei dirigit a 
la dona, en situació de violència o no”. 
A través de cita prèvia (siad@ripollet.cat 

57,7%

31,6%

10,7%

EN XIFRES
Més del 50% de les dones que arriben
al circuit tenen entre 20 i 45 anys. Destaca
el 10,7% de dones menors de 20 anys.
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Trucar al 016, 
al 112 o demanar 
cita al SIAD és el 
primer pas per 
sortir de la violència


Reyes Muñoz
Regidora de Serveis Socials, Polítiques 
de Gènere i Feminismes
“El govern és feminista i vol treballar de 
manera transversal i implicar a tothom, 
trencant amb els rols de gènere. Cal una 
transformació social”

Judit Rodríguez
Educadora de Serveis Socials 
“Intentem detectar quines necessitats té, 
en relació al tema de violència, però tam-
bé les derivades de la situació personal 
que està vivint”.

ELS TEUS
APUNTS

o 93 504 60 40) es realitza una primera 
visita i es detecten les necessitats. Així, 
a més de poder oferir informació i ori-
entació social, assessorament jurídic i/o 
psicològic, també poden derivar a altres 
departaments, com ara Serveis Socials. El 
SIAD porta actualment prop de 40 ca-
sos i rep una mitjana de dos casos nous a 
la setmana. A banda de l’atenció, també 
s’encarrega de la prevenció i la sensibi-
lització, amb tallers i activitats. Merche 
Delgado, coordinadora del SIAD, ex-
plica que “cal prendre consciència que 
també existeixen situacions de violència 
entre persones d’altres cultures i no ens 
arriben. És important que pensem en 
aquesta interculturalitat i també en les 
dones amb diversitat funcional”. 

Prevenció, detecció i atenció
La segona de les fases d’intervenció és la 
detecció dels casos. Aquí intervenen tots 
els membres del protocol, especialment 
Serveis Socials i els cossos de seguretat, 
a més del SIAD, els centres de salut i 
els centres educatius. La comissaria dels 
Mossos d’Esquadra compta des del no-
vembre del 2006, quan van començar a 
operar a Ripollet, amb un grup d’atenció 
a la víctima. L’agent responsable, Elena 
M. ens explica que s’encarrega d’assesso-
rar la víctima prèviament a la denúncia 
per presentar-la o actuar d’ofi ci en cas 
que no vulgui denunciar, a més d’infor-
mar-la o derivar-la als serveis municipals 
que pugui necessitar o altres serveis ci-
vils. “Quan hi ha fets penals sempre re-
comanem denunciar i que continuï amb 
el procés fi ns al fi nal, ja que en seu judi-
cial té dret a retirar la denúncia i el cas 
normalment s’arxiva”, explica Elena.  

Merche Delgado i Sarabel Ruiz
Coordinadora i psicòloga del SIAD
“El SIAD és un servei amb perspectiva 
de dona i dirigit a la dona, i ofereix un 
acompanyament”. “El problema és la 
identifi cació i l’acceptació, perquè es nor-
malitzen els comportaments violents”

J. Mª Sebastián i Mª J. Morcillo
Tècnic de Joventut i dinamitzadora juvenil 
“Les xarxes socials estan fent molt de mal i 
en elles detectem molts comportaments mas-
clistes que intentem corregir”. “Veiem com s’ha 
normalitzat l’insult entre els joves i l’ús de 
frases masclistes”

L’agent d’atenció a la víctima també re-
coneix que “a vegades el resultat de la 
denúncia no és el que esperen les do-
nes”, però assegura que el procés conti-
nua, encara que “no sigui tan àgil ni tan 
contundent com els agradaria”. Quant al 
protocol local vigent, Elena M. es mos-
tra “satisfeta per la feina feta per totes les 
parts que en formen part” i, pel que fa 
a les dades recollides, creu que mostren 
que “les dones tenim una situació de més 
desprotecció, de menys recursos econò-
mics i això també limita molt a l’hora de 
fer el pas per sortir d’una situació de vio-
lència, sobretot si tenen fi lls”. 
Quant a la detecció i l’atenció, el SIAD 
fa un tàndem a escala municipal amb 
Serveis Socials, qui a través de les seves 
educadores i treballadors socials detec-
ten, atenen i deriven molts dels casos de 
violència masclista a Ripollet, tot i que 
també els vénen derivats del SIAD o dels 
Mossos, principalment. Judit Rodríguez, 
treballadora social, explica que “a vega-
des és una demanda molt explícita de vi-
olència de gènere però d’altres és una de-
manda, per exemple, econòmica i en el 
seguiment de la situació detectem que hi 
ha un problema de violència. Intentem 
fer una atenció integral de tot, com co-
brir les seves necessitats econòmiques si 
vol marxar, derivar-la si necessita suport 
psicològic i també mirem com protegir 
als menors”. D’altra banda, cada institut 
de Ripollet té un educador social de re-
ferència, que es coordina amb els centres 
per atendre els casos que es detectin.
Tot plegat ens fa veure que la coordina-
ció i el treball conjunt és molt important 
per a abordar i eradicar d’una vegada la 
violència masclista, implicant a tota la 
societat i incidint en la prevenció i la 
sensibilització, perquè a Ripollet “Ens 
volem vives!”. 

Reme Herrera



6 /   Núm. 221 — Gener 2017

LA CASA 
GRAN


Adjudicats 25 horts municipals
La Regidoria de Medi Ambient ha adjudicat els 25 horts municipals buits, 
dels 70 existents a la zona del Molí d’en Xec. S’han netejat i s’ha actualit-
zat la llista d’espera. En el futur es projecta crear altres 40 hortets. A tocar 
es troba l’horta social, que s’acaba de posar en marxa el segon pla anual 
d’ocupació. Com a novetat, ha doblat la seva superfície, fi ns a ocupar una 
hectàrea. Enmig d’aquests dos espais, la Regidoria estudia fer un cobert, 
per a magatzem, activitats i lavabos.


Les ordenances fiscals, 
endavant
La proposta va rebre els vots favorables de Decidim i Ciutadans, l’absten-
ció d’ERC-JpR, PDeCAT i la regidora no adscrita, Mònica Laborda, i el 
vot contrari del PSC i del PP. Entre les al·legacions que es van aprovar 
cal destacar la bonifi cació del 100% en la taxa de casaments civils per a 
les persones empadronades a Ripollet i l’exempció de sancions econòmi-
ques per a les persones que tinguin menys de 4 habitatges. Durant el Ple 
Extraordinari, celebrat el 15 de desembre, també es va aprovar una esmena 
presentada per Ciutadans en la qual demanava una rebaixa del 2% en el 
coefi cient de l’IBI. Decidim, Ciutadans, PSC, PP, PDECAT i la regido-
ra no adscrita van votar-hi a favor, mentre que ERC-JpR va votar-hi en 
contra.


Rebaixa del 5% del tipus de grava-
men de l’IBI
El Ple Ordinari de desembre va aprovar 
una modifi cació del tipus de gravamen 
de l’IBI. El canvi respon a una rebai-
xa per compensar el 3% de la recent 
actualització del valor cadastral i del 2% 
pactat a iniciativa de Ciutadans amb 
l’equip de govern de Decidim. Suposa 
una reducció total del 5% d’aquest gra-
vamen. Així doncs, el coefi cient queda 
fi xat en un 0,767%. La proposta va tenir 
els vots favorables d’Ara Decidim, C’s, 
PP, PDECAT i la regidora no adscrita. 
ERC-JpR i el PSC s’hi van abstenir.


Suport unànime a atorgar la Creu 
de Sant Jordi a la Societat Coral “El 
Vallès”
Tots els grups municipals del Ple de 
l’Ajuntament de Ripollet van coinci-
dir en el seu suport al reconeixement 
a la tasca feta per la Societat Coral “El 
Vallès”. D’aquesta manera, es va aprovar 
per unanimitat la seva candidatura a la 
Creu de Sant Jordi. Es tracta es la mà-
xima distinció que la Generalitat atorga 
cada any a les persones i entitats que 
hagin prestat serveis destacats a Cata-
lunya en la defensa de la seva identitat 
o bé han estat rellevants dins un àmbit 
cívic i cultural.


Demanda de justícia per al jove 
assassinat Pedro Álvarez
En el Ple de desembre només es va 
presentar una moció, per part d’Ara 
Decidim. La moció de la coalició de-
mandava justícia per a Pedro Álvarez, 
jove assassinat el 15 de desembre del 
1992 a l’Hospitalet de Llobregat. La 
mort d’Álvarez va estar envoltada de 
polèmica, ja que s’hi va veure implicat 
presumptament un policia. La moció 
va tenir els vots favorables de totes les 
formacions, a excepció de PDECAT i 
el Partit Popular que s’hi van abstenir.

ACORDS
PLENARIS
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Més de 1.500 persones voten als pri-
mers pressupostos participatius
Un total de 1.531 persones van votar als pressupostos parti-
cipatius per triar entre els projectes proposats pels alumnes 
de quart d’ESO. La majoria ho va fer online i un miler a les 
urnes. Segons la primera tinent d’alcalde, Pilar Castillejo, “no 
és un resultat excel·lent, però la participació és un tema que 
cal anar cultivant i educant”. Els quatre més votats van ser els 
sonomàfors per a invidents; contenidors d’oli domèstic; parcs 
segurs, infants il·lesos; i wifi  públic i Ripojove. Com que 
l’import destinat era de 300.000 euros, també s’han inclòs el 
cinema a la fresca, les papereres pipican i el rocòdrom. En 
l’execució es comptarà amb la col·laboració d’entitats com 
ara el Centre Excursionista o la Taula Animalista.

El pressupost municipal del 2017 
suma 30.061.316,45 euros, dels quals 
1,6 milions es destinaran a inversions. 
Han estat aprovats amb el vot favora-
ble de Decidim, ERC-JpR i la regidora 
no adscrita, i amb l’abstenció de C’s. La 
resta de grups, el PSC, el PP i PDECAT, 
va votar-hi en contra. Els nous comp-
tes estan marcats per la inclusió dels 
projectes aprovats a través del pro-
cés participatiu. Aquest s’ha portat a 
terme, per primera vegada al municipi, 
amb l’objectiu que una part important 
del pressupost d’inversions fos decidi-
da de forma directa pels veïns i veïnes. 
S’hi destinaran 300.000 €, que han de 
sortir de l’ajust del capítol de despeses 
corrents. La resta d’inversions arriba-
ran de subvencions d’altres adminis-
tracions, que aportaran 1,3 ME.

Inversions
Hi haurà inversions estructurals, com 
ara millores en l’administració electrò-
nica i l’obertura d’unes grans ofi cines 
d’atenció a les persones dins l’àmbit de 
Justícia Social, a la primera planta de 
l’edifi ci Ibis. Altres aniran destinades 
a actuacions a l’entorn del riu Ripoll, 
equipaments esportius, escolars, al CIP, 
als locals d’assaig o al Kftí. També s’han 
previst intervencions a l’espai públic: 
rehabilitació de voreres, asfaltat de 
carrers, renovació de marquesines pel 
transport públic i l’adequació del camí 
de passeig fi ns a Montcada des del Camí 
de la Serra. En total, 1.300.592,33 €.

Despeses per àmbits
Dins de l’àmbit de Justícia Social, el 
pressupost aposta pel treball transversal 
en l’acció comunitària, en camps com 
els casals d’estiu i educadors de carrer.
Es reestructuren partides per poder 
consolidar l’Ofi cina d’habitatge, el Pla 
educatiu local, el Pla de joventut i les 
subvencions en l’àmbit social. Al mateix 
temps, s’amplia l’aportació a Cultura, 
amb 40.000 € extres per cobrir man-
cances que el Patronat Municipal de 
Cultura arrossegava des de feia anys i 
altres 60.000 per a la Festa Major, com a 
element cohesionador i vertebrador de 
la comunitat entre entitats, veïns i espai 
públic.
En l’àmbit de Desenvolupament Eco-
nòmic, s’implementarà el Salari Mínim 
de Ciutat, per dignifi car els salaris dels 
plans d’ocupació municipals.
Quant a Ciutat i Sostenibilitat, es cons-
tituirà una societat municipal de serveis 
per gestionar el subministrament l’ai-
gua, així com altres serveis que se li pu-
guin encomanar, com possiblement la 
neteja dels equipaments municipals. Es 
dotarà amb 176 mil euros per constituir 
l’empresa i liquidar el contracte amb 
SOREA. També es destinaran 30.000 
euros a l’elaboració del Pla director de 
clavegueram, ja que no existeix una 
planimetria actualitzada del sanejament.

Despeses per capítols
Pel que fa al Capítol I de despeses de 
personal, es redueix un 1,05% en relació 

a l’exercici anterior, motivada perquè 
l’any passat es va pagar la recuperació 
de l’extra de Nadal del 2012. El Capítol 
II de despeses de béns i serveis corrents 
presenta una reducció inicial del 2,9%, 
mantenint els compromisos vigents dels 
contractes dels subministraments i ser-
veis. El Capítol III de despeses fi nance-
res es rebaixa un 59,57%, motivada per 
la disminució de la càrrega fi nancera pel 
venciment de préstecs, així com la re-
negociació a la baixa dels tipus d’interès 
de les operacions encara vigents.

Ingressos
La recaptació dels tributs i taxes ha estat 
calculada d’acord amb les Ordenan-
ces Fiscals del 2017 i l’execució fi nal 
del pressupost d’ingressos de l’exerci-
ci 2016. Així, en comparació a l’any 
passat, la previsió d’ingressos disminu-
eix en 172.929,09 €. A tot això, caldrà 
afegir l’impacte de la rebaixa del tipus 
de gravamen de l’IBI. Durant el Ple Or-
dinari de desembre, es va aprovar una 
reducció del 5%. La intenció de l’equip 
de govern és compensar el 3% de 
l’actualització del valor cadastral i afegir 
el 2% pactat l’any passat entre l’equip 
de govern i Ciutadans. Així doncs, el 
coefi cient queda fi xat en un 0,767%. En 
la sessió extraordinària del Ple, celebra-
da el 15 de desembre, es va aprovar una 
proposta de C’s, que demanava rebaixar 
el gravamen un 2%. La proposta va tirar 
endavant per assegurar l’aprovació del 
pressupost i la governabilitat.


El pressupost del 2017 aposta per l’acció comunitària 
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Any Lorca: una experiència
de treball en xarxa del món
associatiu
L’any 2016 ha estat l’any Lorca. A banda 
de l’efemèride i del merescut homenatge al 
poeta granadí, el seguit d’actes que s’han fet 
a Ripollet per commemorar-ho han tingut 
una signifi cació i una vàlua molt important. 
El que ha sorprès és que, quan se’ls ha ofert la 
possibilitat de treballar en un projecte con-
junt, les entitats ripolletenques s’hi han abo-
cat i han organitzat més d’una cinquantena 
d’actes, més dels programats inicialment. I el 
més signifi catiu és que han treballat plegades, 
col·laborant unes amb les altres. Ha estat un 
treball transversal que ha aplegat entitats de 
tota mena: culturals, educatives, associacions 
de veïns... Això ajuda a construir vincles co-
munitaris i a millorar la cohesió social a Ri-
pollet, i que tothom trobi el seu espai.
A la vegada cal destacar que la pràctica tota-
litat de la programació ha estat pensada i feta 
per la gent de Ripollet. Des de l’Ajuntament 
s’ha llençat la idea i s’han posat mitjans, però 
no s’ha volgut tutelar res, sinó acompanyar i 
facilitar que tot pogués anar bé. A més bona 
part d’aquests actes s’han realitzat a l’espai 
públic, evitant la tendència a fer-los en es-
pais tancats, remarcant, d’aquesta manera, el 
caràcter popular de l’homenatge que Ripo-
llet ha volgut oferir a Lorca. Un altre aspecte 
destacat és que els diferents actes han tingut 
un caràcter intergeneracional, involucrant 
des dels més joves, fi ns a la nostra gent gran. 
Finalment, l’any Lorca creiem que ha tingut 
un aspecte integrador. Tots i totes, els de tota 
la vida i els que van haver de venir de fora 
i els seus descendents, hem treballat plegats 
en base a uns valors encarnats en la fi gura 
del poeta. I és que amb l’any Lorca no s’ha 
tractat només d’homenatjar el poeta i la seva 
obra, sinó especialment de posar en relleu els 
valors i idees que encarnava.
L’any Lorca ha estat un èxit. Però el cert és 
que el veritablement important no ha estat 
només l’homenatge al poeta de Granada, 
sinó com s’ha treballat i com s’ha fet. Cal se-
guir en aquesta línia de treball conjunt de tot 
el teixit associatiu. De moment una placa al 
carrer dedicat al poeta, recorda l’efemèride, i 
el singular any que hem viscut plegats.

El debate de las Ordenanzas
Fiscales del 2017
Desde el PSC queremos hacer público la for-
ma de negociar con la oposición que tiene 
este gobierno municipal de la CUP. Un go-
bierno al que se le llena la boca con la par-
ticipación, pero que hace justo lo contrario.
Primero nos convoca a una reunión para 
presentarnos las ordenanzas municipales y 
nos invita a hacer alegaciones y aportaciones. 
El PSC presenta tres propuestas de mejora: 
1) Bajar el 8% el Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) tal y como acordó en su día el Ple-
no por unanimidad.
2) Bonifi car con un 95% el impuesto de ac-
tividades para las asociaciones sin ánimo de 
lucro que disponen de local propio. 
3) Eliminar la tasa de bodas que el gobierno 
quiere poner. Queremos bodas gratuitas para 
los vecinos y vecinas de Ripollet, como hasta 
ahora.
La respuesta de este gobierno tan trasparente 
y tan negociador ¿saben cuál ha sido? ¡ No ha 
habido contestación! 
Esta situación es inaudita e irresponsable. 
Demuestran poca cintura y poco diálogo, 
teniendo en cuenta de que gobiernan en mi-
noría (8 concejales de 21).
Han intentado confundir a los grupos muni-
cipales y a los vecinos mezclando la ordenan-
za del IBI con la subida del valor catastral que 
ellos mismos han pedido voluntariamente al 
gobierno, Fruto de este desconcierto, en el 
Pleno de aprobación de las ordenanzas se 
produjo una situación esperpéntica nunca 
vista, donde el gobierno mostró su debilidad, 
inexperiencia e improvisación y donde su 
actitud fue criticada por todos los grupos de 
la oposición. Cuando nos toque pagar el IBI 
en 2017 comprobaremos si efectivamente el 
importe del recibo ha bajado o ha subido.
Nuestro grupo ya lo manifestó en el Pleno: 
el gobierno podría bajar el IBI el 8% como 
pedimos porque aunque eso supondría bajar 
la recaudación en 660.000 € para el año 2017 
es perfectamente asumible porque desde el 
año 2015 a la propuesta que ha presentado el 
gobierno para el año 2017 la recaudación ha 
subido 799.754 €
Bajar el IBI es cuestión de voluntad política y 
este gobierno ha demostrado que no la tiene. 
Por el bien de todos, esperamos que no en-
gañen ni manipulen más, por favor. 

Ordenanzas fiscales
En el Pleno Extraordinario de este mes de di-
ciembre, el Gobierno Municipal debe some-
ter a consideración de los Grupos Políticos la 
aceptación o no de las distintas alegaciones 
que se han presentado a las ordenanzas fi sca-
les propuestas. Desde Ciudadanos apostamos 
por una rebaja de la presión fi scal que ejerce 
el actual equipo de gobierno. En tal sentido 
hemos defendido, como ya se hizo en el ejer-
cicio anterior, una rebaja generalizada del 
2% del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) 
así como la petición de una rebaja del 5% 
sobre el Impuesto de Circulación de los Ve-
hículos y la Tasa de Eliminación de Residuos 
(popularmente conocida como tasa de re-
cogida de basuras). En tal sentido, seguimos 
insistiendo que nuestro gobierno municipal 
debería negociar con el Area Metropolitana 
y organismos superiores a los efectos de que 
Ripollet y Montcada pudieran obtener algún 
tipo de exención por el hecho de soportar las 
reiteradas inclemencias medioambientales 
que viene produciendo el Ecoparc del Besós. 
La otrora fi rmeza de Decidim cuando esta-
ba en la oposición se ha tornado en tibieza 
desde el preciso momento en que comenzó 
a gobernar. Del mismo modo, nuestro Gru-
po Municipal también ha presentado alega-
ciones sobre la tasa reguladora de los pisos 
vacíos, entendiendo que debería ajustarse la 
norma para aquellas situaciones de “gran-
des propietarios” (léase entidades bancarias) 
que mantienen cerrada la opción de poner 
viviendas en alquiler, pero no penalizar en 
absoluto a aquellas familias que por motivos 
diversos (boda de un hijo, mala experiencia 
en un alquiler, etc.) son propietarias de algu-
na que otra vivienda, además de la habitual. 
Y para fi nalizar, también presentamos ale-
gaciones sobre la tasa para la celebración de 
matrimonios civiles, entendiendo que bajo 
ningún concepto deben tener que abonar 
un importe aquellas personas que tengan la 
consideración de “ciudadanos de Ripollet”, 
debiendo diferenciar la norma entre aquellas 
personas no residentes en el municipio que 
vienen a contraer matrimonio por diferentes 
razones (aforamiento amplio, calidad am-
biental de la zona, etc) versus aquellos que 
constan empadronados aquí.

Opinió
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Residencia: Ya dimos el primer paso 
para traer la inversión a Ripollet
La propuesta del Partido Popular fue apro-
bada en el Parlament el pasado Miércoles día 
14. El debate puso sobre la mesa de la Ge-
neralitat la necesidad de dotar a Ripollet de 
un equipamiento residencial y centro de día 
para atender a nuestros mayores. Esta apro-
bación hace que tengan que incluirse en el 
Proyecto de Ley de presupuestos de la Gene-
ralitat 2017 las partidas necesarias para llevar 
a cabo este proyecto.
Desde el Partido Popular queremos mani-
festar públicamente nuestra satisfacción por 
haber colaborado en el proceso que tendrá 
que culminar con la construcción por parte 
de la Generalitat de este nuevo equipamiento 
en Ripollet. 
Lo hemos hecho desde el contacto directo 
con los vecinos y aportando nuestra labor 
diaria que hacemos desde el PP de Ripollet 
en estrecha colaboración con nuestros dipu-
tados en el Parlament.
Fue a fi nales del pasado mes de Septiembre 
cuando los representantes de la plataforma 
de la reivindicación “Residencia YA” se di-
rigieron personalmente a nuestra ofi cina de 
atención ciudadana. Días después, reunidos 
de nuevo en Ripollet con Santi Rodríguez, 
portavoz adjunto de nuestro grupo parla-
mentario, y de acuerdo con el texto apro-
bado por unanimidad en el pleno municipal 
se perfi ló la propuesta que presentó el PP el 
día 3 de Octubre para conseguir que fuera 
efectiva en los presupuestos del 2017.
Como en anteriores ocasiones, un miembro 
de PP de Ripollet se desplazó, como también 
lo hicieron miembros de la plataforma y de 
otras formaciones, todos juntos para asistir 
personalmente al debate del Parlament sobre 
un tema tan importante para Ripollet.
En el debate en comisión del Parlament, 
nuestros parlamentarios Fernando Sánchez 
y Marisa Xandri defendieron la propuesta y 
solicitaron que la unanimidad que había ma-
nifestado el pleno municipal de Ripollet se 
trasladara también al Parlament.
Finalmente, el texto se ha aprobado y de esta 
manera la construcción de este equipamien-
to da un primer y doblemente importante 
paso. En primer lugar para que la Generalitat 
ponga los recursos para la construcción y en 
segundo lugar que lo haga ya en los presu-
puestos del 2017.

Comencem a avaluar la feina feta
Ens aproximem cada cop més a l’equador 
d’aquesta legislatura i és per això que el nos-
tre grup d’ERC-Junts per Ripollet volem fer 
una valoració de l’acció de govern d’aquests 
últims mesos, ja que ara aquest té unes ac-
cions i rumb més marcats. Tanmateix, com 
sempre hem insistit a tots els plenaris, reu-
nions de treball i altres, cal construir línies 
polítiques clares per defi nir el model de ciu-
tat que volem i que necessita la ciutadania 
de Ripollet. Per tot això, més que avaluar la 
feina de govern, avui en aquest espai i d’una 
forma breu valorarem la feina feta conjun-
tament fruit de la iniciativa del nostre grup 
d’ERC-JpR per tirar-ho endavant.
Al principi de la legislatura vam començar 
donant marges de temps generosos al govern 
per tal que aquest pogués posar-se al dia, situ-
ar-se i determinar el seu pla d’acció municipal. 
Segons avançava el temps, algunes qüestions 
semblaven no moure’s i, aleshores, tot apro-
fi tant les negociacions d’ordenances i pressu-
postos pel 2016, vam incidir en la necessitat 
de treballar línies polítiques determinades en 
els àmbits de democràcia, promoció econò-
mica, cultura, sostenibilitat i justícia social. A 
partir d’aquí hem treballat molts d’aquests as-
pectes amb les diferents regidories i de forma 
transversal, la qual cosa ens ha permès plas-
mar moltes de les nostres reivindicacions en 
aquests pressupostos pel 2017, però també en 
el futur Pla d’Actuació Municipal d’aquesta 
legislatura. Volem participar de la construc-
ció d’aquelles qüestions que són fonamentals 
pel desenvolupament de la nostra ciutat per-
què cap qüestió partidista ens ha d’allunyar de 
formar-ne part del que és fonamental per la 
millora de vida dels nostres ciutadans i ciu-
tadanes. Ens agradaria que tot avancés d’una 
altra manera, amb altres formes i amb altres 
contextos, però nosaltres assumim el nostre 
paper de l’altra oposició i continuarem treba-
llant amb responsabilitat i fermesa, així som la 
gent d’ERC-JpR. SOM-HI!

L’acord del contrasentit
Sembla mentida, no? Doncs és veritat. A 
la nostra vila es produeix el pacte de C’s, 
la CUP i PODEMOS fent acords per tal 
d’aprovar temes tan importants per la vida 
local com les ordenances fi scals.
La política és l’art d’aconseguir acords amb 
el diable si és precís i res hi hauria a criticar 
de tot això si no fos perquè aquests acords no 
van a favor dels veïns de Ripollet sinó tot el 
contrari.
És també el moment de recordar als uns i 
als altres fi ns i tot als seus dirigents nacionals 
o estatals que és curiós que tant com s’han 
criticat entre ells, tant com han criticat a les 
forces de la centralitat política per arribar a 
coincidències, ara resulta que no tenen cap 
tipus de problema per a fer nous acords i per 
anul·lar els que al seu moment es van fer per 
tal de no perjudicar els veïns de Ripollet amb 
un increment d’impostos imposat des del 
Govern Central. És el que ha passat aquest 
15 de desembre per segona vegada consecu-
tiva, és a dir, totes les vegades que han tin-
gut oportunitat d’ençà que el Sr. Osuna és 
alcalde, que encapçala el nostre Ajuntament, 
i que molts veïns desconeixen si represen-
ta a PODEMOS, la CUP, el COP o no se 
sap ben bé què. El que sí està clar és que té 
predisposició per pactar amb els nous repre-
sentants de la dreta espanyola. Pactes que 
l’únic que fan és castigar als veïns amb uns 
impostos per sobre del que ha de ser la reali-
tat ripolletenca. Moltes han estat les mostres i 
les possibilitats d’apropament de les diferents 
forces locals en general i de la nostra el Partit 
Demòcrata Europeu Català a través del nos-
tre grup municipal de CiU. Però sembla que 
una cosa és el que es promet i un altre el que 
es fa. Nosaltres continuarem apostant durant 
tota la legislatura per tornar a Ripollet els ni-
vells de taxes que li corresponen i no aprofi -
tar-se del que va ser una situació imposada.
Per últim continuem esperant que per fi  el 
govern local manifesti quin serà el seu pla 
d’actuació municipal en l’àmbit local. Cre-
iem que ja toca deixar-se d’improvisacions, 
deixar-se d’organitzar festes i més festes i 
preocupar-se pels temes que afecten els veïns 
de Ripollet.
Esperem que el 2017 puguin canviar la seva 
política erràtica.
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PUNTS
DE VISTA

Foto: taula rodona i debat sobre la jornada contínua organitzada
el passat 29 de novembre per l’AMPA de l’escola Tatché i la PAR

Escola a temps
complet
En tot el debat que s’ha establert amb el tipus de Jornada 
Escolar més idoni, jo personalment crec que hem de veu-
re més enllà dels horaris escolars i establir una ESCOLA A 
TEMPS COMPLET.
Una escola on es puguin aprofi tar tots els recursos dels 
centres i es puguin aprofi tar a qualsevol hora del dia. Hem 
d’apostar per una escola que estigui OBERTA des de les 8 
del matí fi ns a les 19 h, i que els caps de setmana i el temps 
de vacances d’estiu també sigui aprofi tada.
En qualsevol cas, no faria falta que sempre hi hagués pro-
fessors de l’escola, hi podrien estar també educadors socials, 
personal de ludoteca, o qualsevol altra persona responsable 
relacionada amb el món educatiu.
No ens podem permetre tenir ordinadors que estiguin tan-
cats, biblioteques que estiguin buides i pistes per fer esports 
(que la gent utilitza actualment de manera il·legal), quan 
realment hi ha molta gent a qui li fa falta.
Els nens i nenes podrien fer els deures i estudiar a la seva es-
cola en lloc de fer-ho a casa, en un ambient molt més distés, 
i segurament aprofi tarien més el temps.
Serien escoles al servei de tota la comunitat educativa del 
municipi, i no solament al servei dels infants. La podrien 
utilitzar els adults per fer cursos que actualment es fan a es-
coles d’adults que estan massifi cades.
I qui ha d’apostar per tot això? Jo crec que els ajuntaments 
han de ser els responsables d’establir aquest model, i posar 
els recursos econòmics i contractar tot el personal que no 
tenen les escoles.
També penso que aquest model encaixa millor en horari es-
colar de Jornada Partida, ja que aquest model aposta també 
per perllongar l’horari.

Diego Puig
Membre de l’AMPA de l’escola Enric Tatché i de la PAR (Plataforma d’AMPA de Ripollet)

La jornada 
contínua i la 
conciliació familiar
L’actual horari escolar va quedar obsolet per complet en aquests 
temps on s’intenta reduir l’excessiu fracàs escolar existent, i on 
es vol millorar la conciliació familiar, portant l’hora i mitja de la 
tarda a un espai educatiu pràcticament nul en l’àmbit pedagò-
gic, a causa del cansament físic i emocional dels infants després 
de dues hores i mitja de “desconnexió”. A la vegada, també es 
redueix dràsticament les hores d’oci que com a infants es merei-
xen, notant-se encara més en l’època d’hivern, on la nit comen-
ça només mitja hora després d’acabar l’escola.
La jornada contínua no és més que una reorganització de l’ho-
rari, la qual cosa no implica cap perjudici ni en menjador ni en 
extraescolar. L’horari podria ser de 9 a 14 h, amb parades d’entre 
20 i 30 minuts per esmorzar i descansar. Al menjador anirien a 
les 14 h, una hora en la qual la majoria de famílies ja dina actu-
alment, afavorint també que puguin dinar amb els seus pares i 
mares, cosa que avui dia és impossible en moltes famílies, però 
que és una part important de la conciliació familiar. Aquest ho-
rari, a més a més, comportaria una millor experiència educativa, 
ja que se centra únicament en les hores del matí, ja demostrades 
com les hores més efi cients quant a concentració i aprenentat-
ge. Deixant així, tota la tarda lliure, per una millor organització 
d’oci en l’àmbit familiar, i en el cas d’extraescolar, la possibilitat 
de no acabar-les tant tard com actualment.
Comentar per últim, que és difícil d’explicar aquesta proposta 
en un espai tan breu, i que aquest tema s’anirà treballant més 
àmpliament per part de la Comissió pel debat sobre la jornada 
contínua de l’AFA de l’Escola Els Pinetons i que aprofi tem des 
d’aquí per convidar a les diferents AMPA’s de totes les escoles de 
Ripollet a unir-se al debat.

Javi PC
Comissió pel debat sobre la jornada contínua de l’AFA Escola Els Pinetons
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L’Ajuntament ha anunciat la decisió de 
procedir a retirar els símbols feixistes 
que encara resten al municipi, princi-
palment una desena de plaques a faça-
nes d’habitatges, de l’època franquista, 
així com la substitució d’un monòlit que 
hi ha al cementiri municipal.

La tarda del 26 de gener de 1939 es va 
veure arribar, al barri del Pont Vell, per 
la carretera, des de Barcelona, un tanc de 
l’exèrcit republicà pres per l’exèrcit col-
pista. Unes hores més tard, va arribar un 
grup d’homes, alguns d’ells amb turbant, 
membres de les tropes de xoc del Ge-
neral Franco. Era l’entrada de les tropes 
franquistes a Ripollet*.
Aquesta data, el 26 de gener, ha estat 
escollida per l’Ajuntament per retirar el 
monòlit que inicialment s’havia ubicat a 
la plaça de la Constitució, en memòria 
dels “caiguts i màrtirs”.
Segons el regidor de Patrimoni i Me-
mòria Històrica, David Fontanals, “avui 

Es retiraran 
els elements 
feixistes 
que resten 
a Ripollet 
coincidint 
amb el 26G

dia no té sentit l’exhibició de simbologia 
feixista a l’espai públic i menys encara 
a dependències municipals”. El monò-
lit serà dipositat al CIP Molí d’en Rata i 
substituït per “un altre amb llenguatge i 
estètica d’acord amb els temps democrà-
tics”, segons Fontanals.
En aquests moments s’està revisant el 
cens que en el seu moment va iniciar el 
Memorial Democràtic de la Generalitat 
i que va quedar incomplet. El consistori 
està ara en tràmits d’inventariar el que 
queda i obrirà un període d’informació 
pública per a que les comunitats de veïns 
afectades decideixin si retiren les plaques 
o s’encarrega la Brigada Municipal de 
fer-ho. El consistori no descarta portar 
a terme altres mesures, com ara la revi-
sió de la nomenclatura dels carrers, però 
“amb més participació i punts de vista”.

Reme Herrera

PUNT
I APART

LA IMATGE
Alumnes de l’INS Can Mas van realitzar el passat mes de desembre una estada d’intercanvi
de quatre dies amb l’Institut Christian Bourquin d’Argelès. Un viatge que van aprofi tar
per realitzar la Ruta de l’exili, visitant llocs emblemàtics com la tomba de 
Machado (foto) a Cotlliure, el Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la Jonquera
o la maternitat d’Elna  

*Informació extreta del llibre “Les cares de la guerra”,

de D. Fontanals i M. Padró
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Enfilant la meitat de la legislatura, 
repassem amb l’alcalde, José M. Osu-
na, la gestió del darrer any. Contra els 
mals de sempre, recepta majors dosis 
de participació i cooperació i teràpia de 
xoc per curar la resignació.

Com valora a trets generals el 2016?
Ha estat un any llarg, de molta feina, 
però molt profi tós, perquè hem pogut 
tirar endavant la majoria d’objectius 
que ens havíem plantejat, tot i alguns 
impediments que, en política sempre 
existeixen, tant externs com interns.

Es refereix a la continuïtat de Pilar 
Castillejo i la sortida de Laborda.
Que la Pilar al fi nal s’hagi quedat és una 
de les millors notícies de l’any, malgrat 
que quan ho compaginava amb la tasca 
de diputada mai va deixar de fer tota la 
feina que li corresponia i és necessari 
que la gent conegui l’esforç tan gran 
que va fer. Per altra banda, que Mònica 
Laborda decidís ser regidora no ads-
crita en lloc de deixar la seva acta, ens 
va deixar amb un regidor menys, però 
lluny d’afeblir-nos, ha creat més cohesió 
i treballem més tranquils.

Enfilem la meitat de la legislatura. 
Satisfets de la feina fins ara?
Força content, ja que, a excepció de la 
Pilar i jo, tots els regidors són nous i 
és el seu primer contacte directe amb 
l’Administració. Crec que s’estan com-

“Ripollet no es resigna a 
ser un municipi de segona 
i seguirem lluitant com a 
Ajuntament i com a poble”

plint les expectatives i estan deixant-se 
la pell en el dia a dia. Però queda molt 
per fer i no volem caure en l’autocom-
plaença.

Analitzem l’acció de govern. Com ha 
anat el pla de xoc social anunciat?
S’ha fet una aposta clara de l’increment 
dels recursos per a Serveis Socials i el 
Patronat d’Ocupació. No obstant això, 
el major problema no són els diners per 
a ajudes directes, sinó la manca de per-
sonal. Però no ens resignem, sinó que 
estem posant totes les eines que tenim 
per reforçar-ho. En l’àmbit d’ocupa-
ció també s’han fet moltíssims plans i 
contractat a moltes persones, amb un 
impacte molt positiu. Únicament ens ha 
faltat més promoció i formació.

I la potenciació de la participació?
La participació és un camí que ha d’anar 
creixent. Aquest 2016 s’ha obert amb 
els pressupostos participatius amb els 
alumnes de 4t d’ESO, que han tingut 
força bona acollida. La voluntat, com a 
govern, és que es vagi eixamplant.

Què ha significat l’Any Lorca?
En lloc de liderar-lo, hem volgut que 
l’Ajuntament tingués un paper facilita-
dor dels projectes de les entitats. Amb 
l’Any Lorca hem tingut un ampli ven-
tall d’entitats i persones que han fet seu 
el personatge i els valors que representa. 
Em quedo amb les ganes de cooperar 

i en la coneixença entre entitats, que 
segur que tindrà un impacte positiu en 
les coses que es facin en el futur.

Com ha funcionat la nova Festa Major?
Els dies de Festa Major van ser els que 
més felicitacions vam rebre per l’acció 
de govern. Es va aconseguir fer una 
Comissió més àmplia i participativa del 
que per si ja era i es va treballar per fer 
una festa més popular, que arribés a més 
espais, amb un major caràcter de recu-
peració del nostre patrimoni històric, 
amb el Mercat de la Vinya i un im-
portant esforç per ampliar les activitats 
adreçades al públic més jove i infantil.

S’han fet molts gestos contra les dis-
criminacions. Què més es pot fer?
Aquests gestos permeten visibilitzar les 
discriminacions, com amb la manifes-
tació de juny, que va anar més enllà del 
moviment LGTBI, amb la implicació 
d’associacions de veïns i altres entitats. 
Una fi ta històrica al nostre poble. Però 
queda molt camí per recórrer, també 
amb les agressions masclistes i de vio-
lència de gènere, que donen unes dades 
esfereïdores. El repte és passar del sim-
bòlic a les polítiques més substantives. 

Com amb la retirada dels símbols 
feixistes?
Retirar les plaques i símbols feixistes era 
una tasca pendent, en la línia de reparar 
els crims que va fer el franquisme.

PARLEM
AMB...
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De l’Any Lorca em 
quedo amb les 
ganes de cooperar i 
la coneixença entre 
entitats, que tindrà 
un impacte positiu.



També s’ha parlat molt d’habitatge.
Amb limitacions, per la manca de perso-
nal, hem pogut tirar endavant l’Ofi cina 
d’Habitatge i el cens de pisos buits, per 
ser conscients de la realitat que tenim, 
regularitzar situacions i intervenir entre 
famílies i bancs, sense oblidar els neguits 
de les comunitats amb pisos ocupats. 
Precisament, a les ordenances hem in-
troduït una taxa per a inspeccions a pisos 
buits, per pressionar als grans tenidors 
d’habitatges. També estem detectant una 
bombolla al lloguer i volem que afl orin i 
a preus justos.
Vull destacar també el paper fonamental 
de la PAH i reconèixer la feina de pressió 
que fa, també al mateix Ajuntament, 
perquè no ens adormim i, d’altra banda, 
denunciar el paper del BBVA a Ripollet, 
un dels principals tenidors de pisos i amb 
el que ens costa més entendre’ns, perquè 
posi en circulació els pisos buits i per les 
denúncies contra membres de la PAH, 
quan l’únic que han fet és defensar el 
dret a l’habitatge.

Una altra pobresa és l’energètica.
Les empreses subministradores pensen 
més en els seus benefi cis que en els drets 
de les persones. El paper de les admi-
nistracions no ha de ser només ajudar a 
pagar factures perquè no tallin el servei 
a les persones necessitades, sinó fer que 
siguin les mateixes empreses qui se’n 
facin càrrec, perquè els seus benefi cis els 
permeten fer-ne front. Habitatge i po-

bresa energètica són on, avui dia, dedica 
més esforços Serveis Socials.

L’atur està baixant.
Pot semblar un bon senyal, però tinc el 
temor que no siguin feines amb condici-
ons massa dignes. Cal anar cap a un altre 
model de societat, amb llocs de feina de 
qualitat... però no sembla que les coses 
vagin a canviar a Espanya...

Com lluitar contra les retallades?
De la manera que sempre s’ha fet, que la 
mateixa gent s’organitzi, es mobilitzi i 
també que l’Ajuntament ho denunciï. Hi 
hem traslladat a Salut les difi cultats per 
tenir cita i la manca de personal. Per això 
demano a les persones que trobin que no 
se’ls atén com caldria, que ens ho facin 
saber, per exigir a la Conselleria condici-
ons com ens corresponen.

Tindrem residència per a la gent gran?
Ens alegrem molt que s’aprovés en co-
missió parlamentària, perquè un munt de 
gent ha estat lluitant. Per part de l’Ajun-
tament també ho vam posar en coneixe-
ment de la Direcció General de Benestar 
Social i ara toca seguir fent camí per 
elaborar quin model de residència volem 
i com assegurar el seu manteniment.

El soterrament torna a il·lusionar
Hi ha lluites que no es perdran mai, per-
què són justes i és el cas del soterrament 
de la C-58, que ens trinxa el municipi. 
Hi ha gent que n’està fent novament 
difusió i l’Ajuntament, com es va quedar 
en la moció plenària, hem de defensar-
ho davant la Generalitat.
Tenim necessitat de molts equipaments: 
el quart institut, la residència, el soter-
rament, millor atenció hospitalària i de 
primària, estació de tren... Les adminis-
tracions han de saber que Ripollet no es 
resigna a ser un municipi de segona, que 

volem i necessitem aquests equipaments 
i aquí seguirem lluitant com a Ajunta-
ment i com a poble, perquè no són un 
caprici, sinó qüestions cabdals per al 
desenvolupament del nostre municipi.

Mirem al futur. Com són les noves orde-
nances i pressupostos?
Estem contents que s’hagin aprovat, 
perquè som conscients que estem en 
minoria i la resta de grups no sempre ho 
posen fàcil. Això posa en valor la bona 
feina que estem fent a l’hora de fer bones 
propostes i arribar a acords i consensos. 
Amb les noves Ordenances em quedo 
amb la introducció de la taxa dels pisos 
buits, l’eliminació del copagament de 
l’atenció domiciliària a les persones amb 
les rendes més baixes i la rebaixa de l’IBI. 
Fem un pas més en la direcció d’una 
fi scalitat més justa, que ajudi més a les 
classes populars, als que més ho neces-
siten. Per això, estem satisfets amb els 
resultats fi nals i d’haver arribat a acords 
amb altres grups municipals. Quant als 
Pressupostos, es manté i consolida tot 
aquest augment de despesa social que 
va haver l’any passat a serveis socials i 
ocupació i afegim més recursos a cultura 
i també es recullen els projectes dels 
pressupostos participatius, escollits pel 
poble de Ripollet. També tenim tot un 
seguit d’inversions, com l’skate park, la 
pista d’atletisme, el carril bici, millores al 
riu Ripoll, l’inici de l’administració elec-
trònica i la posada de marxa d’unes noves 
ofi cines municipals que prioritzaran 
l’àmbit social i que s’ubicaran a la planta 
que va comprar l’Ajuntament a l’edifi ci 
de l’Hotel Ibis.

Per acabar, un desig?
Desitjar als nostres veïns que el 2017 ens 
deixi un gran any per fer entre tots junts 
un municipi millor, perquè les polítiques 
que més bé estan funcionant són les que 
estem fent de manera més col·lectiva i 
cooperativa. Això és un aprenentatge 
com a govern municipal i el que ha de 
marcar el camí.
Des de l’Ajuntament no sempre es pot 
fer tot i seguim necessitant la implicació 
de la gent, com la que estem tenint i es-
tem tenim i n’estem força contents. Això 
ens omple d’il·lusió i és en aquesta línia 
en què volem continuar.

Reme Herrera/Toni Miralles
Entrevista completa a ripolletradio.cat
i Ripollet TV (YouTube) 
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MÉS
CIUTAT


Llaç vermell contra la sida
Ripollet es va sumar un any més a la commemoració del Dia 
Mundial de la Sida el 30 de novembre. La Regidoria de Soli-
daritat i Inclusió va organitzar la realització d’un llaç vermell 
humà, a la plaça del Molí. L’acte va comptar amb la participa-
ció de l’Observatori contra l’Homofòbia i Gais Positius, entitat 
que es va encarregar de llegir el manifest de la jornada. Amb 
la fotografi a de l’acte els presents es van sumar a la campanya 
de les xarxes #LlaçosperlaSida. A més, el dia 1 de desembre a la 
tarda es va muntar un estand informatiu sobre la sida a l’exte-
rior del Casal de Joves per tal de sensibilitzar a la població.


La residència, més a prop
La residència per a la gent gran és una mica més a prop 
després que el 14 de desembre la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies del Parlament de Catalunya aprovés una proposta del 
PP per la qual s’ha d’incloure una partida en els pressupostos 
de la Generalitat del 2017 per a l’equipament sociosanitari 
ripolletenc. Amb aquest èxit sota el braç, el Club de Jubilats 
i Pensionistes de Ripollet (entitat que lidera les reivindica-
cions per la residència) va celebrar el 19 de desembre una 
trobada amb l’alcalde de Ripollet, José María Osuna, a qui li 
van transmetre el desig de què aquest equipament sigui una 
realitat el 2018 (foto superior). Osuna es va mostrar partidari 
d’elaborar amb tots els agents implicats un estudi integral de 
la residència que contempli el seu fi nançament i model de 
gestió.


Prop de 3.000 €
per a La Marató 
Ripollet va recaptar més de 3.000 euros 
per a la Marató de TV3, celebrada el 18 
de desembre i dedicada a l’ictus i a les 
lesions medul·lars i cerebrals traumàti-
ques. Els diners van ser recollits en les 
diverses activitats organitzades pe Acció 
Fotogràfi ca, els Diables, Line Dance 
Palau Ausit, els clubs FS Ripollet i el CB 
Ripollet, l’Institut Palau Ausit i les esco-
les Anselm Clavé i FEDAC Ripollet.


El Gran Recapte recull 
18.900 kg 
El Gran Recapte va recollir a Ripollet 18.900 quilos 
d’aliments, 10.000 quilos més que l’any passat. Tot 
i això, queda lluny dels 32.850 quilos necessaris per 
atendre les més de 1.300 persones que són ateses a 
Càritas i al Centro Reto. Per aquest motiu, els 13.950 
quilos restants provindran d’altres poblacions amb 
excedents d’aliments recaptats, segons el Banc dels 
Aliments de Ripollet.



15 /  Núm. 221 — Gener 2017


Un Nadal 
comercial
El 14 de gener, a les 12 h a la pl. del 
Molí, es realitzarà el sorteig dels pre-
mis de la campanya comercial que han 
organitzat conjuntament la Unió de 
Comerciants de Ripollet, els paradis-
tes del Mercat Municipal i els gremis 
d’Hostaleria i d’Instal·ladors. Durant 
aquesta campanya s’han repartit vals de 
compra per valor de 5.000 euros. Les 
entitats econòmiques també han po-
sat en marxa una altra campanya més 
solidària consistent en el repartiment als 
comerços ripolletencs d’arbres de Nadal 
de fusta elaborats pel Centre Ocupaci-
onal Aspasur. Per altra banda, la Unió 
de Comerciants va atorgar els premis 
del primer Concurs d’Aparadors el 27 
de novembre en el marc de la fi ra Black 
Sunday, la qual va comptar amb una 
vintena d’estands.


Tot a punt per
a la Cavalcada  
El 2 de gener, a la carretera de l’Esta-
ció, de les 17 h a les 20 h, els Reis Mags 
recolliran les cartes dels infants ripo-
lletencs que no ho van poder fer el 31 
de desembre a la plaça de Pere Quart. 
D’aquesta manera, Ses Majestats po-
dran repartir els regals el 5 de gener, a 
partir de les 17.30 h, quan se’ls realitzarà 
una rebuda al parc del Riu Ripoll i, tot 
seguit, començaran la Cavalcada que 
posarà fi  als actes nadalencs. Uns actes 
que, com cada any, han comptat amb 
la participació de diverses entitats del 
municipi. Així, per exemple, els Diables 
de Ripollet van organitzar durant tot el 
mes passat el tradicional quinto al Kftí 
del Casal de Joves. A més, el Centre 
d’Esplai L’Estel va tornar a organitzar 
amb un èxit més que considerable el 
caga tió, el 18 de desembre, a la plaça 

de Pere Quart. I els Amics del Teatre 
es van encarregar de posar en escena 
el clàssic teatral d’aquestes dates: els 
Pastorets. De fet, el 7 i 8 de gener seran 
les darreres representacions al Centre 
Parroquial. Per altra banda, a la seu de 
l’Agrupació Pessebristes encara es pot 
visitar (fi ns al 15 de gener) la 37a edició 
de l’Exposició de Pessebres. El 15 de 
gener, a més, l’entitat donarà a conèixer 
els guanyadors del 32è Concurs de Pes-
sebres. Finalment, la Societat Coral El 
Vallès va oferir el seu concert de Nadal 
el 18 de desembre al Teatre Auditori 
del Mercat Vell, i el 23 de desembre la 
Coral Tradicional va realitzar un recital 
nadalenc al Mercat Municipal. Per la 
seva banda, l’Escola de Música també va 
realitzar el seu concert de Nadal el 22 
de desembre al Teatre Auditori.  
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Acte final de l’Any Lorca
El Teatre Auditori del Mercat Vell va acollir l’11 
de desembre l’acte de cloenda de l’Any Lorca. Hi 
van participar els rapsodes Agustín Villar i Laura 
Yepes, el músic Jordi Romero i el cantant Joan 
Nonell. L’acte, que va ser presentat per Ángel 
Esteve, també va comptar amb l’actuació del grup 
Manamá Dansa. Al llarg de l’espectacle es van 
poder veure tres peces audiovisuals realitzades per 
Ripollet Història i Imatge sobre el naixement i 
la mort de Lorca i una altra de les entitats parti-
cipants. El mateix dia es va inaugurar una placa 
commemorativa a la plaça de Palau Ausit.

Els descendents del pintor Andreu Solà, la família Guardiola-
Ponti, han cedit temporalment el quadre Notre Dame de París 
des de quai de la Tournelle al Centre d’Interpretació del Patri-
moni Molí d’en Rata per a l’exposició Andreu Solà. La mirada 
d’un ripolletenc a la Catalunya modernista. Per altra banda, el 
Molí d’en Rata va iniciar el mes passat el servei educatiu a 
l’exposició de Solà. Els primers escolars a visitar la mostra van 
ser uns 50 alumnes de tercer i quart de primària de l’escola 
Gassó i Vidal.


La família d’Andreu Solà cedeix un quadre de l’artista

“Que no me den miedo los aviones para 
poder ir a Italia y poder ver las carrozas 
de papel del Carnaval”
Nora M. (7 anys). Escola Martinet

“Una estrella per a tots”
Janira (7 anys). Escola Escursell

“Que els reis i jo repartim junts els 
regals”
Autora: María E. (7 anys). Col·legi San 
Juan de la Cruz

“Que plogui i que les plantes mai morin”
Pau M. (7 anys). Col.legi Sant Gabriel

“Que cap nen passi gana, que ho hi 
hagi guerres i que tothom passi bones 
festes”
Rubén C. (7 anys). Escola Tatché

“La felicidad en toda la tierra”
Rayko A. (7 anys). Escola Clavé

“Que tothom pugui 

estar amb la seva 

família i que el món 

s’ompli d’amor”

Miguel Ángel T. (7 

anys). Escola Tatché

EL NOSTRE SOMNI DE NADAL
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rbla. de Sant Esteve i rbla. dels Pinetons, 
per fi nalitzar a l’avinguda Maria Torras
Recordin que poden seguir la cavalcada 
en directe per Ripollet Ràdio (91.3 FM) 
i ripolletradio.cat en un programa especial 
A partir de les 17 h i fi ns que fi nalitzi 
el recorregut 
Ho organitza: Ripollet, Costums 
i Tradicions

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

TEATRE. ELS PASTORETS 
DE RIPOLLET
A les 18 h, al Centre Parroquial
Dirigida i adaptada per Marta López
Entrades a la venda a amicsdelteatre.com
Preu: 10 € els adults i 5 € els menors
de 18 anys
Ho organitza: Amics del Teatre

GALA DE NADAL 
DEL CPA RIPOLLET
A les 17.30 h, al Pavelló Joan Creus
Espectacle Una tarda al Museu. Preu: 
2,75 €
Ho organitza: CPA Ripollet

Diumenge 8
TEATRE. ELS PASTORETS 
DE RIPOLLET
A les 12 i a les 18 h, al Centre Parroquial
Dirigida i adaptada per Marta López
Entrades a la venda a amicsdelteatre.com
Preu: 10 € els adults i 5 € els menors
de 18 anys
Ho organitza: Amics del Teatre

Dilluns 2
RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS 
De 17.30 a 20 h, crta. de l’Estació al barri 
del Pont Vell 
Ripollet, Costums i Tradicions muntarà 
una de les haimes de Ses Majestats 
i es farà una única fi lera d’espera 
Ho organitza: Ripollet, Costums 
i Tradicions

XOCOLATADA 
A partir de les 18 h, a l’olivera 
del c. de Nostra Senyora dels Àngels
Xocolatada popular i arbre dels desitjos 
Ho organitza: CE La Gresca

Dimecres 4
RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS
A les 17.30 h, al parc de Maria Lluïsa 
Galobart
Els infants podran portar la carta als 
representants de Ses Majestats
Ho organitza: AV Maragall

Dijous 5
CAVALCADA DE REIS 2017
A partir de les 17.30 h, al Pont Vell

Arribada dels Reis d’Orient al barri 
del Pont Vell, rebuts per La Careta Teatre. 
A les 18.30 h, al parc del Riu Ripoll, Ses 
Majestats rebran la benvinguda 
per part de l’alcalde de la vila, que lliurarà 
les claus de totes les cases. A les 19 hores, 
s’iniciarà la Cavalcada de Reis. La sortida 
serà des del carrer de Balmes i realitzarà 
el recorregut habitual, pel c. de Sant Jaume, 
c. de València, rbla. de Sant Jordi, 

PETIT MERCAT VELL:
EMBOLIC A LA GRANJA
A les 18 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
A una granja desapareix un ou 
de la senyora gallina. Fruit d’això, comença 
un gran embolic, on els diversos animals 
desconfi aran els uns dels altres. Es tracta 
d’un espectacle familiar amb titelles, 
a càrrec de la companyia La Baldufa 
Preu: 5 euros. Adreçat a infants de 3 a 7 
anys
Ho organitza: PMC

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 euros  
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet

Dilluns 9 
EL CAFÈ LITERARI
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural
Tertúlia sobre l’obra “Voces sabias: el arte 
de vivir en tiempos de cambio”, d’Elena 
García Quevedo
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell 

Dimecres 11 
HORA DEL CONTE:
CONTES  ANIMA(LA)TS
A les 17.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Hi havia una vegada quan els animals 
parlaven i les persones callaven... Així 
comencen molts contes tradicionals amb 
animalons i bestioles com a protagonistes
A càrrec de Blai Senabre. Per a infants a 
partir de 4 anys 
Ho organitza: PMC
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Dijous 12
PRESENTACIÓ DE L’ANY CLAVÉ
I DEL 140È ANIVERSARI DE 
L’ASSOCIACIÓ SOCIETAT CORAL 
“EL VALLÈS”
A les 18 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 13 
PRESENTACIÓ DEL TRIMESTRE 
DE L’ASSOCIACIÓ
D’ESPECTADORS: DE MÚSICA,
OBJECTES I PARAULES
A les 21 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell

L’Associació d’Espectadors del Teatre del 
Mercat Vell presenta el segon trimestre 
de la temporada d’espectacles. L’acte, 
gratuït i obert a tothom, comptarà amb la 
presència de la Petita Companyia Lírica de 
Barcelona, que farà un avançament del seu 
espectacle. Durada: 1 hora 20 min
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell

Dissabte 14
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania 
Ho organitza: Associació d’Aturats de 
Cerdanyola i Ripollet i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

TALLER ART EN FAMÍLIA:
“PESSIGOLLES ALS ULLS”
De 10 a 12 h, al Centre Cultural
Adreçat a infants de 4 a 10 anys. L’objectiu 
és experimentar amb la llum, el color i 
l’ombra. Inscripcions al Centre Cultural
Preu: 15 € per a famílies amb un infant
i 20 € per a famílies amb més d’un infant
Ho organitza: PMC

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
EL COS: CONTES I JOCS 
PER APRENDRE LES PARTS DEL COS
A les 11.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
A càrrec de Tik Tak. Adreçat a infants
fi ns a 4 anys. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: PMC

PRESENTACIÓ I PREGÓ 
DE LA 124a FESTA 
DE SANT ANTONI ABAD
A les 12 h, al Centre Cultural
La presentació de la festa de Sant Antoni 
Abad comptarà amb la presència 
de l’alcalde José M. Osuna, el Banderer 
d’enguany, Rafael Castro, i diverses entitats 
que hi prendran part. També es realitzarà 
el pregó d’en Lluís Miró
Al voltant de les 13 h, es realitzarà una 
ofrena fl oral al monument dels Tres Tombs
Ho organitza: Comissió Organitzadora
de la Festa de Sant Antoni Abad

SORTEIG DE LA CAMPANYA
COMERCIAL DE NADAL
A les 12 h, a la pl. de Pere Quart
Sorteig de cinc premis de 100 euros en vals 
de compra, en el marc de la campanya 
comercial de Nadal
Ho organitza: Unió de Comerciants, 
Mercat Municipal, Gremi d’Hostaleria 
i Turisme i Gremi d’Instal·ladors i 
PIMES del Metall
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

LLIURAMENT DE PREMIS 
DEL 32è CONCURS LOCAL 
DE PESSEBRES 
A les 12.30 h, al Centre Parroquial
L’acte comptarà amb l’actuació 
de la Societat Coral “El Vallès”
Ho organitza: Agrupació Pessebristes 
de Ripollet

SOPAR D’ALFORJA
A les 21 h, a la seu del Centro Aragonés 
(c. Nou, 22)
Sopar on els assistents aporten un plat 
al sopar i es comparteix amb tothom.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

Diumenge 15

35è CROS VILA DE RIPOLLET
A partir de les 9.30 h,
al parc dels Pinetons
Cursa popular gratuïta, que inclou 
el Cros Local Escolar 
Inscripcions a www.pame-ripollet.org
Ho organitza: Ripollet Unió Atlètica 
i Ajuntament de Ripollet

CONCERT DE REIS 
DE LA SOCIETAT CORAL 
“EL VALLÈS”
A les 18 h, a l’església de Ripollet
Recital de la Coral Tradicional i Veus 
del Vallès de la Societat Coral “El Vallès” 
que presentarà un repertori nadalenc 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 euros  
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet
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Dimarts 17
NITS DE MÚSICA
De 19.30 a 21 h, al Centre Cultural
Història del cinema musical nord-americà 
(28a sessió, anys 1956-57), amb Lluís 
López i Joana Raja, que repassaran 
els fi lms “The opposite sex”, “El Rei i jo”, 
“Jailhouse Rock”, “Las girls”, “Pal Joey” 
i “Fanny Face”. Coordinat per Ángel 
Esteve i Rafael López. Acte gratuït  
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell

Divendres 20
GALA LÍRICA: UN BRINDIS 
AMB LA TRAVIATA

A les 21 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
La Petita Companyia Lírica de Barcelona 
presenta un espectacle dedicat a l’òpera. 
La primera part és un recull enllaçat 
de les àries, duos i fragments més rellevants 
de l’òpera “La Traviata”. En la segona 
part, la companyia recopila els fragments 
operístics més destacats de la història 
del gènere. Durada: 1 h 30 min

Preu: 16 euros. Consulta la promoció 
Reserva el 23 i altres descomptes 
a www.espectadorsripollet.cat   
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell
Hi col·labora: Comissió Organitzadora 
de la Festa de Sant Antoni Abad

Dissabte 21
SENDERISME. GR-83. ETAPA 5
D’Arbúcies a Osor (24,10 km)
Sortida a les 7 h des de la cantonada 
del carrer del riu Ripoll amb Molí d’en 
Ginestar. Més informació
a centreexcursionistaripollet.com 
Ho organitza: Centre Excursionista
de Ripollet

8è MERCAT DE SANT ANTONI
Tot el dia, a la plaça de Pere Quart
Parades de productes d’alimentació 
i artesans, amb motiu de la festivitat 
de Sant Antoni Abad. El Mercat estarà 
instal·lat tant dissabte com diumenge 
durant tot el dia 
Ho organitza: Comissió Organitzadora 
de la Festa de Sant Antoni Abad

TROBADES AMB L’ART
A les 10 h, a la porta giratòria del Caixa 
Fòrum (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8, Barcelona)
Els participants podran gaudir
de l’exposició “Un Thyssen nunca visto” 
Ho organitza: PMC

3a CONCENTRACIÓ DE VEHICLES
CLÀSSICS “VILA DE RIPOLLET”
Al matí, a la rbla. de Sant Jordi
Concentració de vehicles clàssics, 
tant de cotxes com de motocicletes. 
Hi haurà una botifarrada popular, servei 
de bar, sortejos i altres sorpreses
Ho organitza: Club Esportiu Competició 
Escuderia Ripollet

MASTER CLASS D’INTERPRETACIÓ
De 10 a 13 h, al Centre Cultural
Classe magistral d’interpretació 
impartida per un professional i destinada 
especialment a totes aquelles persones 
que fan teatre. Més informació 
i inscripcions al Centre Cultural
Ho organitza: PMC

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE.
TALLER “DESCOBRIM EL MÓN”
A les 11.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Taller on els pares i mares aprendran 
una sèrie de jocs que permeten 
el desenvolupament harmònic 
de l’infant. A càrrec de Teresa i Núria, 
de Creixent entre Rialles
Adreçat a pares i mares de nadons 
de 5 a 12 mesos. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: PMC

Diumenge 22
124a FESTA DE SANT ANTONI 
ABAD “TRES TOMBS”
A partir de les 7 h, diversos espais
de Ripollet
Al llarg de tot el dia es duran a terme 
diverses activitats amb motiu de la festa 
de Sant Antoni Abad. Algunes 
de les activitats més destacades són: 
11 h Concentració de les cavalleries i carros
12 h Benedicció dels animals i inici 
dels Tres Tombs

17.30 h El Pavelló Joan Creus acollirà 
el concert i diverses sorpreses
19 h Ball de fi  de festa
Durant tot el dia, estarà instal·lat
el 8è Mercat de Sant Antoni 
a la pl. de Pere Quart  
Ho organitza: Comissió Organitzadora 
de la Festa de Sant Antoni Abad
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FESTIVAL D’HIVERN DE BALL
A les 10 i 18 h, al Teatre Auditori 
del Mercat Vell
Festival de dansa a càrrec dels membres 
de l’entitat Asociación Tres Pasos 
Preu: 5 euros
Ho organitza: Asociación Tres Pasos

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 euros  
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet

Dimecres 25
HORA DEL CONTE:
DE PLANETES I ESTRELLES
A les 17.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Contes que vénen del cel, de l’espai, 
que expliquen històries màgiques 
i misterioses de llocs on ningú 
no hi ha estat. A càrrec de Susagna 
Navó. Per a infants a partir de 4 anys 
Ho organitza: PMC

CINEMA: LA MODISTA
A les 19 h, al Centre Cultural
Ho organitza: Grup de Dones
per la Igualtat

Dijous 26
XERRADA D’AMICS 
DE LA GENT GRAN
A les 18 h, a la Sala d’actes
del Centre Cultural
Ho organitza: Amics de la Gent Gran
Hi col·labora: Regidoria de Gent Gran i 
Regidoria de Serveis Socials

Divendres 27
CLUB DE LECTURA:
MATAR A UN RUISEÑOR
A les 18.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Harper Lee va guanyar el premi Pulitzer 
amb aquesta novel·la, que evoca 
l’època del segregacionisme racial 
als Estats Units de mitjans segle XX. 
A càrrec d’Alícia Gil. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: PMC

NITS DE MÚSICA:
NOSTÁLGICOS CARROZAS
De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural
A càrrec de Ramón Argenté. Coordinat 
per Ángel Esteve i Rafael López 
Acte gratuït  
Ho organitza: Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell

Dissabte 28
ENCANTS DELS ATURATS
De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de segona mà, intercanvi i artesania 
Ho organitza: Associació d’Aturats de 
Cerdanyola i Ripollet i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

DONACIÓ DE SANG
A partir de les 9.30 h, al Centre Cultural
Jornada de donació de sang. L’horari serà 
de 9.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits
 

TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA:
“CUPCAKES I PIZZA”
A partir de les 10 h, al Centre Cultural
Adreçat a famílies amb infants de 5 a 12 
anys. L’objectiu és introduir els infants 
en el món de la cuina. Més informació 
i inscripcions al Centre Cultural
Ho organitza: PMC 

STORYTIME: THERE’S NO PLACE
LIKE SPACE
A les 11.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Contes fàcils per aprendre anglès explicats 
amb objectes molt divertits. A càrrec 
de Lorena, de Kids&Us. Per a infants 
de 3 a 8 anys. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: PMC i Kids&Us 

FESTA DE PRESENTACIÓ
DE L’ENTITAT L’ARESTA
De 12 a 21 h, al Kftí del Casal de Joves
Vermut i dinar populars, xerrades 
i concerts amb motiu de la presentació 
d’aquesta nova entitat
Ho organitza: L’Aresta 

REPRESENTACIÓ TEATRAL
DEL QUADRE ESCÈNIC 
DEL CASAL D’AVIS
A les 18 h, al Teatre Auditori 
del Mercat Vell
Tradicional representació que el Quadre 
Escènic del Casal d’Avis organitza 
cada any. Acte gratuït
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet 

Diumenge 29
JUGA AMB LA HISTÒRIA: 
“PA NEGRE”
A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata
El fajol és una planta de la qual 
en mengem els seus grans, però 
no és un cereal. I si juguem a fer un pa 
amb aquesta substància? 
Inscripcions la setmana prèvia 
a molidenrata@ripollet.cat
Ho organitza: Regidoria de Patrimoni 
i Memòria Històrica
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Altres activitats
TALLER “UNA GRAN HISTÒRIA”
Inscripcions del 9 al 20 de gener
Taller d’habilitats emocionals i foment 
de l’autoestima a través de la història 
de vida. Places limitades. A partir 
del 2 de febrer. Inscripcions al Departament 
de Serveis Socials (c. de la Salut, 1) 
o al telèfon 935 046 007   
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes de febrer, poden enviar 
la informació abans del 20
de gener al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

LLIURAMENT DE PREMIS 
DE LA 1a GIMCANA FOTOGRÀFICA
INFANTIL DE NADAL
A les 12 h, a la Sala d’actes 
del Centre Cultural
Acte en el qual es farà públic el veredicte 
del jurat i s’entregaran els premis  
Ho organitza: Acció Fotogràfi ca Ripollet

DINAR DE GERMANOR 
EN HONOR A SAN VALERO
A les 14 h, a la seu del Centro Aragonés
(c. Nou, 22)
Dinar en honor a San Valero. Preu 
per persona: 8 euros
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis
Preu: 3 euros  
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet

Dimarts 31
CLUB DE LECTURA “LLEGIR 
EL TEATRE”. EN LA SOLITUD 
DELS CAMPS DE COTÓ
A les 18.30 h, a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal
Xerrada i tertúlia dedicada a l’obra 
de Bernard-Maria Koltès. A càrrec 
de Mònica López i Jordi Rodríguez, 
d’Amics del Teatre. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: PMC

Avanç de febrer

Dijous 2
TALLER “UNA GRAN HISTÒRIA”
De 10 a 12 h, al Casal d’Avis
Taller d’habilitats emocionals i foment 
de l’autoestima. Inscripcions 
del 9 al 20 de gener al Departament 
de Serveis Socials (c. de la Salut, 1) 
o al telèfon 935 046 007 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

SALA D’ESTUDI NOCTURNA
Del 9 al 29 de gener
De dilluns a divendres, de 21 a 01 h; i 
dissabtes, diumenges i festius, de 19 a 01 h    
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet 

1a GIMCANA FOTOGRÀFICA
INFANTIL DE NADAL
Data límit d’enviament: 11 de gener
Les fotografi es s’han d’enviar al mail 
infantilafr@gmail.com     
Ho organitza: Acció Fotogràfi ca Ripollet

CURS D’INICIACIÓ 
A LA FOTOGRAFIA
Del 12 de gener al 30 de març
Curs que es durà a terme els dijous, 
de 19.30 a 21 h, al Centre Cultural. 
Inscripcions a curs@afocer.cat
Ho organitza: AFOCER

CURS D’INICIACIÓ 
A LA FOTOGRAFIA DIGITAL
Del 16 de gener al 17 d’abril
Curs que es durà a terme els dilluns, 
de 20.15 a 22.15 h, al Centre Cultural. 
Inscripcions a acciofotografi ca@gmail.com
Ho organitza: Acció Fotogràfi ca Ripollet

CURS D’ATENCIÓ SANITÀRIA
IMMEDIATA (ASI II)
Del 23 de gener al 6 de febrer
Curs de 40 hores de durada (dilluns-
dijous, 18 a 21 h). Preu: 221, 45 euros. 
Curs reconegut per l’Institut d’Estudis 
de la Salut. Més informació a 936 916 
161, a rosario.zamora@creuroja.org o 
a av. de la Creu Roja, 25-29 (Cerdanyola)
Ho organitza: Creu Roja 
Cerdanyola-Ripollet-Montcada

TALLERS I ACTIVITATS
DE L’ASSOCIACIÓ D’ATURATS
Taller de ioga: dilluns, de 9.30 a 10.45 h
Taller de dibuix: dilluns, d’11 a 13 h
Taller de manualitats: dijous, d’11 a 13 h 
Taller de cuina: dimarts, de 20 a 22 h 
Tots els tallers es fan al Centre Cultural
Ho organitza: Associació d’Aturats 
Cerdanyola-Ripollet

Tota la 
informació 
actualitzada a
ripollet.cat
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de les Lletres Catalanes ha creat 
aquesta instal·lació per redescobrir-lo
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
Ho produeix: Institució de les Lletres 
Catalanes 

Fins al 10 de gener
Pessebre monumental
A càrrec de l’Agrupació Pessebristes 
de Ripollet. A la Sala general 

AGRUPACIÓ PESSEBRISTES
Fins al 17 de gener, 
al c. dels Afores, 14
“37a Exposició de Pessebres”
Horaris: festius de 12 a 14 h i de 18 
a 20 h. Feiners, fins al 4 de gener, 
de 18 a 20 h. Vigílies, de 18 a 20 h.  
L’Agrupació Pessebristes també 
instal·larà pessebres tradicionals 
al Mercat Municipal, la Parròquia 
de Sant Esteve, el Casino de Caldes 
de Montbui i a la Biennal 
del Pessebre Català a Girona.  

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI (CIP)
“Andreu Solà: la mirada
d’un ripolletenc a la Catalunya 
modernista”
Exposició de l’obra d’aquest pintor 
ripolletenc que va viure durant 
la segona meitat del segle XIX 
i que es va formar en els ambients 
artístics d’avantguarda de París. 
La mostra posa en relleu també 
la forma de treballar de Solà 
mitjançant fotografies i dibuixos 
realitzats per ell mateix.
Ho organitza: Àrea de Patrimoni 
del PMC

Exposicions
CENTRE CULTURAL
Del 9 de gener al 5 de febrer, 
a la Sala 1 d’Exposicions
“Calendari de pagesos”
Exposició sobre els calendaris 
de pagesos, un almanac que es 
publica des del 1861 i que ofereix 
informació sobre el calendari solar, 
dades astronòmiques, santorals, 
fires i mercats 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
Ho produeix: Museu Etnològic 
de Barcelona

Fins al 31 de gener, a la Sala d’Art
“Deixant empremta”
Cinc artistes mostren cinc maneres 
diferents d’entendre l’art, cinc 
sensibilitats per captar cadascuna 
d’elles les seves sensacions pròpies 
i la seva forma de veure la vida 
mitjançant l’art
Ho organitza: EA5

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 23 de gener al 10 de febrer
“La desmesurada vida 
de Ramon Llull”

L’any 2016 s’ha celebrat l’Any 
Ramon Llull, amb motiu dels 700 
anys de la mort d’un dels escriptors 
i pensadors més influents 
de l’Edat Mitjana. La Institució 

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

“Protagonistes.
Ripolletencs que deixen petjada”
Mostra permanent sobre Andreu 
Solà, Josep Maria Brull, Gaietà 
Renom, Emma Maleras, Lluïsa 
Sallent, Ernest Boquet i Joan Creus.

“Ripollet i la mesura del temps”
Mostra on es presenta la maquinària 
de l’antic rellotge del campanar 
de Ripollet, de 1892.

“El pa de la diversitat”
Concertar visites prèviament 
al Centre d’Interpretació del 
Patrimoni (c. del Molí d’en Rata, 1).
Tel. 935 946 057

CASA NATURA
“Això és RIPOLLET”
Exposició fotogràfica que mostra 
les diferents cares dels parcs i zones 
verdes de Ripollet, els seus beneficis
i els actes vandàlics que pateixen. 
Ho organitza: Regidoria de Medi 
Ambient, Associació Ripollet 
Natura i Jardinet.  

“La Meteorologia, una ciència 
popular”
Mostra que explica els diferents 
aspectes de la meteorologia, 
molt present en la nostra cultura 
i en el nostre dia a dia. 
Ho organitza: Regidoria de Medi 
Ambient i Associació Ripollet Natura.
Casa Natura. Carretera de Santiga, 
km. 1,2. De dilluns a divendres, 
de 10 a 13 h.
A/e: casadenatura@gmail.com
Tel. 670 29 12 77



23 /  Núm. 221 — Gener 2017

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
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r
08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
info.ripollet.cat
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Francesc 
Muñoz
Societat Coral “El Vallès”

Nascut a Almeria, va arribar a Cata-
lunya, concretament a Guardiola de 
Berguedà, quan encara no havia fet els 
10 anys. Ja a Ripollet, es va interessar 
pel cor parroquial. D’allà va entrar a la 
Societat Coral “El Vallès”, el 1973, l’enti-
tat més antiga del municipi. Va esdeve-
nir-ne president el 1974 i va conservar 
el càrrec durant 16 anys.

Com era la Coral el 1973?
Era d’homes sols, eminentment claveri-
ana, amb la qual cosa les seves activitats 
musicals estaven compreses en cantar 
nadales i caramelles. Aquella era bàsi-
cament tota l’activitat de la Coral. Jo 
sempre he sigut una ànima inquieta 
i considerava que això era una pena. 
Aleshores vaig intentar revolucionar la 
Coral.

De quina manera ho va fer?
El repertori que hi havia, no només a 
Ripollet sinó a totes les corals claveria-
nes, era de música tradicional i en català. 
Així que vaig començar a revolucionar 
el repertori i també en convertir la Coral 
d’homes en mixta. Vaig tenir molts pro-
blemes a causa dels puristes i, fi ns i tot, 
em van acusar de voler usurpar alguna 
cosa per no ser català de naixement. Però 
jo només pretenia obrir la Coral a la 
música. Però al fi nal es va aconseguir, el 
1975, gràcies al fet que tenia el suport de 
la direcció musical de la Coral.

Aquests no van ser els únics reptes que 
va tenir llavors, oi?
No, en vaig tenir un altre d’extern: 
la celebració del centenari de la Co-
ral, el 1977. Va ser una celebració que 
va implicar tot el poble, fi ns i tot van 
venir membres de la Generalitat i de la 
Federació de Cors de Clavé i d’altres. 
Arran d’això, a l’Ajuntament d’aleshores 
els vaig demanar que el parc que llavors 
es deia del Señor José se li donés l’actual 
nom d’Anselm Clavé i que s’hi erigís un 
monument al músic.

Gràcies a vostè, la Coral té ara la seva 
seu a la plaça Clos. Com va anar?
Al principi compartíem seu amb les 
principals entitats del poble, al Cafè Faró, 
però nosaltres necessitàvem un lloc únic 
per assajar. Llavors em vaig plantejar que 
havíem de comprar una casa. Vaig mirar 
alguna cosa de lloguer, però no n’era 
molt favorable. Jo volia un patrimoni, 
que la Coral tingués un local adient amb 
la seva història i prestigi. Això em va 
suposar noves guerres i trifulgues dins la 
meva junta.

Però també va sortir bé.
Disposàvem de 400.000 pessetes, i els 
vaig dir que si hi posàvem il·lusió i ganes 
davant el poble, possiblement podrí-
em tenir sort. Jo tafanejava tot el poble 
buscant possibles llocs fi ns que a la plaça 
Clos vam trobar una casa en venda. La 
vaig veure com si fos l’Auditori o el 
Palau de la Música. A més, és una casa 
bonica de façana i que s’adiu amb la idi-
osincràsia de la Coral. Es va parlar amb 
l’amo i al fi nal es va aconseguir. Deu 
anys després del centenari, el 1987, es va 
inaugurar la seu social.

Vostè també va ser l’impulsor de la 
Coral Infantil.
Com a ànima inquieta que sóc, vaig 
creure que necessitàvem un viver de 
cantaires. I es va fundar el 1986. Els 
seus primers assajos es van fer al Centre 
Cultural, però posteriorment ja es van 
traslladar a casa nostra de la plaça Clos.

Des que deixa de ser president fins ara, 
quina ha estat la seva vinculació amb la 
Coral?
Jo sempre he estat vinculat a la Coral. 
Quan vaig deixar la presidència ja no 
volia cantar; però no he desatès mai la 
Coral, sempre hi he tingut un ull posat 
a sobre. És evident que hi ha hagut 
moments bons i d’altres de dolents, però 
jo sempre he estat a l’aguait. En una 

ocasió fi ns i tot vaig buscar una persona 
de confi ança per demanar-li que donés 
un cop d’Estat perquè no m’agradava 
l’entorn. 

Com veu la Coral actual?
La veig en un bon moment en tots els 
sentits. Hem de tenir en compte que 
tenim tres corals: la Tradicional, la Veus 
del Vallès, que podríem dir que és la sec-
ció juvenil, i la Infantil. En general estic 
satisfet de la situació actual.

Vostè forma part de la comissió orga-
nitzadora d’actes del 140è aniversari de 
la Coral. Què ens preparen?
Volem fer concerts especials, i estem en 
contacte amb altres entitats del municipi 
per a realitzar activitats similars a les que 
s’han fet aquest any per l’Any Lorca; de 
fet, l’any vinent hi haurà un Any Clavé. 
A més, tenim la petició a la Generalitat 
de la Creu de Sant Jordi.

Com valora el suport unànime de l’Ajun-
tament per aquesta candidatura?
És una cosa que et dóna satisfacció en 
veure que la trajectòria de la Coral ha 
posat d’acord tots els partits amb les seves 
divergències que tenen entre ells.

Ernest Prunera
Intus

QUI ÉS...


No he desatès mai
la Coral, sempre hi he 
tingut un ull posat
a sobre




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e002000270070006500720020006100200077006500620027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e002000270070006500720020006100200077006500620027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005b00540061006d006100f1006f0020006400650020006100720063006800690076006f0020006d00e1007300200070006500710075006500f1006f005d0027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /ExportLayers /ExportAllLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


