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l’Agenda
Tota l’activitat cultural

de la ciutat

A la pàgina 17

La participació arriba
al cor dels barris /
Pàg. 3

Sumari
S’homenatja la lluita del col·lectiu 
LGTBI / 
Pàg. 6

PUNTS DE VISTA: Els valors de 
l’esport /
Pàg. 10

Govern i oposició fan balanç dels 
primers dos anys del mandat /
Pàg. 11-12

Preocupació per la planificació de 
secundària /
Pàg. 15
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Can Mas participa
Una trentena de veïns van respondre a la 
crida, realitzada el passat 17 de juny, per 
posar en comú la seva visió del barri: el 
que els agrada, el que canviarien i com 
ho farien per millorar-lo. 
La presentació va anar a càrrec del re-
gidor de Participació, David Fontanals, 
qui va explicar que la iniciativa busca co-
nèixer més els barris de la mà dels què hi 
viuen, donar protagonisme a les perso-
nes que s’hi relacionen i realitzar inver-
sions i actuacions comunitàries. Després 
de l’obertura, els assistents es van dividir 
en tres grups i van analitzar el barri amb 
el suport de personal de Cultura, Edu-
cació, Joventut i Serveis Socials. També 
està previst que hi col·laborin dels àmbits 
d’esports, mobilitat i parcs i jardins.
Algunes de les aportacions veïnals van 
anar en la línia de millorar la neteja, la 
seguretat i la identitat del barri de Can 
Mas. Vegeu llistat detallat a la pàgina se-
güent. La trobada tindrà continuïtat amb 
una segona convocatòria al setembre.
Barris al cor també inclou actuacions 
concretes en matèria de mobilitat i via 
pública presentades a les assemblees de 
barri, així com recursos destinats a l’ac-
ció comunitària, per portar l’activitat 
cultural, esportiva i social a tots els barris.

La participació s’estén
pels barris de Ripollet

AMB 
ToTA LA 
LLETRA

Pressupostos participatius
Els pressupostos participatius, que es van 
endegar de manera pionera l’any passat, 
comencen a fer realitat els projectes pre-
sentats pels estudiants del municipi. Així, 
aquest mes de juny i juliol s’han començat 
a realitzar les sessions gratuïtes de Cine-
ma a la fresca, al pati del Centre Cultural. 
Segons la proposta que van realitzar els 
joves en el seu moment, s’ofereixen en un 
espai, acondicionat amb cadires d’exteri-
or, gespa artificial i màquina de crispetes.
La iniciativa va ser presentada en roda de 
premsa per la primera tinent d’alcalde, Pi-
lar Castillejo, qui va repassar l’estat d’exe-
cució dels set projectes en marxa, que su-
posaran una inversió d’uns 300.000 euros. 
Segons Castillejo, el primer dels dos més 
avançats és la col·locació, aquest estiu, de 
cinc contenidors d’oli domèstic a les es-
coles Ginesta, Escursell i Tiana, al Mercat 
Municipal i al Centre Cívic Can Mas. A 
més, es subministraran 1.100 embuts. En 
segon lloc, a l’octubre es posaran en mar-
xa els sonomàfors. Fins al moment, s’han 
celebrat dues trobades entre el personal 
tècnic municipal amb el grup que va ide-
ar el projecte, la Fundació Once i Salva-
dor Gorina, veí molt implicat en aquest 
projecte. Es tracta d’uns dispositius acús-
tics que activa la persona invident amb 
un comandament perquè l’avisi quan pot 
passar. L’excució s’ha demorat perquè el 
semàfor de la carretera de Santiga depèn 
de la Generalitat. A més, els nois i noies 
van demanar la instal.lació de dos semà-
fors més, a la cruïlla de Padró amb Balmes 
i un altre darrera de l’institut Lluís Com-
panys.
La resta de propostes segueixen el seu curs 
i en alguns casos ja s’han fet reunions amb 
la participació dels joves i s’han introdu-
ït millores. De cara al proper Pressupost 
Municipal, la regidora va confirmat que 
es tornarà a realitzar un procés participa-
tiu per a les inversions.

Vine
i participa!

La trobada al parc del Primer de Maig 
ha obert el programa Barris al cor, que 
té per objectiu anar barri per barri per 
promoure la participació directa dels 
veïns en l’anàlisi i millora del seu en-
torn. La iniciativa se suma al foment 
de la participació, endegada com a sig-
ne d’identitat del nou govern munici-
pal, amb la posada en marxa, l’octubre 
de 2015, de les assemblees veïnals. 
Aquestes han tingut lloc simultània-
ment amb l’impuls de campanyes, re-
unions i les presentacions obertes que 
s’han anat organitzant.
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David Fontanals
Regidor de Participació

—
Quina és la resposta a l’impuls de la 

participació que estan realitzant?
Molt bona. A la gent li sobta aquesta 
nova manera de fer, d’anar a escoltar i 

posar la cara. Però és molt agraït.
També estan molt motivats els equips 

interdepartamentals de treballadors mu-
nicipals que col·laboren en les assemblees 
i trobades que anem convocant pels barris. 

Què s’està fent?
Hi ha dos nivells.  Primer estan les 

trobades per escoltar el que pensen i volen 
els veïns. L’altre nivell és el d’intervenció 
directa, a través dels pressupostos partici-
patius, Comissió de Festa Major, consells 

escolars, etc.

Quins resultats està donant aquesta 
nova política de participació?

En primer lloc estem començant a exe-
cutar els projectes proposats a través dels 

pressupostos participatius per a aquest 
exercici 2017. I pel que fa al recollim als 

barris, estem intentant donar una resposta 
ràpida a coses de manteniment i neteja 

que se’ns estan demanant.

Què li diria a la gent que no està 
acostumada a participar perquè 

s’anima a prendre part activa?
Ripollet té un teixit associatiu molt po-

tent, amb una activitat molt intensa. Però 
hi ha un nou fenòmen de veïns anònims 
que tenen molt a dir. Són persones que 

no participen de cap moviment associatiu 
però que coneixent molt bé el seu àmbit 

vital i amb les que és molt important 
comptar per entre tots ajudar a transfor-

mar i millorar la societat. 

 I com ho poden fer?
Animo a la gent a què vingui a les 

trobades de barri i digui al que pensa, 
faci coses, reivindiqui i s’organitzi. Per 
exemple, Can Mas demana tenir unes 

festes de barri. El que han de fer és com 
el Pont Vell amb les seves Festes de la 

Tardor. Els podem ajudar, però qui ho ha 
de liderar han de ser els mateixos veïns.

L’AFEGIT
Conclusions de la trobada
de barri a Can Mas
17 de juny
Parc del Primer de Maig

Què t’agrada del teu barri? 
* És un barri espaiós, amb espais públics amplis.
* El parc del Primer de Maig.
* Està molt a prop de la natura.
* La zona del riu Ripoll.
* La gent del barri.
* La multiculturalitat.
* La convivència i respecte entre els veïns cada vegada és millor.
* Les activitats de l’escola El Martinet al barri.  
* La Festa de La Migas.
* La sensació que el comerç ressorgeix i que el barri té una bona 

xarxa de comerç.

Què canviaries del teu barri? 
* Parc del Primer de Maig:

—Manca de manteniment.
—Descontent amb la reforma que es va fer del parc.
—Més ombres als parcs perquè puguin jugar els nens.

* Evitar que els nens baixin al carrer darrere la pilota. 
* Els problemes de neteja i manteniment de carrers i parcs.
* Que no entrin gossos a la zona de joc infantil del parc de Carles 

Ferré.
* Acumulació escombraries i mobles al carrer.
* Brutícia a les façanes i voreres pels nius d’orenetes. 
* Problemes de brutícia en el trajecte a les escoles Tatche i Gassó.
* Papereres poc resistents.
* La rbla. de Sant Jordi vianants els caps de setmana: no es respecta i 

no hi ha control policial.
* Reducció i finalitat del canvi de l’aparcament al c. Sant Jaume.
* Poca visibilitat del pas de vianants de c. de Sarrià de Ter amb Tamarit.
* Les taules de les terrasses de bars ocupen les voreres i impedeixen 

el pas de vianants.
* Falten marquesines a les parades d’autobús dels carrers de Valèn-

cia i de la Mercè. 
* Problemes de convivència i respecte entre veïns. 
* Soroll nocturn als parcs i c. de Sant Jaume.
* Soroll de la fàbrica Sintermetal.
* El local de l’antiga oficina bancària al c. de Sarrià de Ter està deixat.
* La discriminació del barri.
* Baixa taxació dels pisos del barri.
* Massificació a les aules de l’IES Can Mas.
* Poca activitat cultural al barri.

Vine
i participa!
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Nova convocatòria 
al barri de Can Mas
al setembre  

Com ho faries?    
* Parc del Primer de Maig:

—Arreglar les fonts.
—Tancar la pista de bàsquet perquè les pilotes no vagin

al carrer.
—Posar taules de tennis taula.
—Posar bancs més còmodes per la gent gran.
—Posar més elements de joc per nens.
—Reduir la velocitat dels vehicles al c. Tamarit davant

del parc.
* Més manteniment als parcs.
* Fer els tancats de les zones infantils més alts per evitar que 

entrin els animals.
* Zones específiques per a gossos però que tinguin 

manteniment. 
* Més pedagogia amb els propietaris d’animals.
* Multes pel problema de les caques de gos. 
* Més educació. Portar l’animal lligat.
* Control de les aus.
* Conscienciació tema neteja.
* Posar més papereres als carrers i parcs.
* Posar papereres específiques en els camins escolars.

Què ha fet l’Ajuntament?
* Parc del Primer de Maig:

—Cistelles de bàsquet i porteries de futbol.
—Construcció nova caseta de la petanca.
—Enllumenat de les pistes de petanca.
—Reformes al local municipal de l’Associació de veïns.

* Recuperació del c. de Sant Jaume per a les persones i aparcaments 
al c. d’Indústria.

* Asfaltat del c. de València. 
* Pintura viària.
* Reparació de la illeta del carrer de Balmes.
* Bancs al c. de Sant Jaume.
* Recuperar el parc de Rizal.
* Aparcaments per a motos al c. de Tamarit.
* Inici de l’estudi de la contaminació dels vehicles al c. de Sant Jaume.
* Marquesina d’autobús al c. de Sant Jaume.
* Dues parades d’autobús del Nit Bus al c. de Sant Jaume.
* Parada d’autobús del 620 i e4 al c. de Sarrià de Ter.
* Més operaris de neteja dels parcs els caps de setmana.
* Compra de noves papereres (juliol 2017) 
* Activitats de la Festa Major 2017 al barri.
* Autobús ‘Buspollet’ que connecta els barris amb la Festa Major.

* Recollida de mobles diària.
* Contenidors soterrats.
* Neteja del local de l’oficina bancària al carrer Sarrià de Ter.
* Arreglar els pivots que ordenen la mobilitat als carrers.
* Protecció dels infants al parc del Primer de Maig del pas dels 

vehicles del carrer València.
* Espais de vianants per a persones amb mobilitat reduïda.
* Baixar les terrasses dels bars als espais d’aparcament i fer 

voreres més amples.
* Informar a tots els veïns de l’Ordenança de Convivència.
* Campanya de convivència amb missatges del barri en 

positiu. 
* Oferiment mediació per part del president de la comunitat 

musulmana. 
* Que Protecció Civil faci funcions d’agents cívics.
* Més presència policial.
* Posar patrulles de Policia Local passejant pel barri.
* Crear una comissió per fer unes festes al barri.
* Que les activitats culturals arribin al barri.
* Que l’Associació de Veïns faci de portaveu del barri.
* Donar a conèixer el barri a la resta de Ripollet.

Vine
i participa!
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LA CASA 
GRAN

EN
UN CoP 
D’ULL
nnnnnnn
Analitzant l’aire al barri de Can Mas
Una unitat mòbil de vigilància de la con-
taminació atmosfèrica analitzarà la qua-
litat de l’aire al barri de Can Mas durant 
els dos pròxims mesos. El vehicle està 
estacionat davant l’escola El Martinet. La 
unitat mòbil permetrà avaluar l’impacte 
atmosfèric que ha suposat l’eliminació de 
la zona d’aparcament en les voreres del 
carrer de Sant Jaume, dins d’un projecte 
pilot que ha endegat l’Ajuntament. S’ha 
eliminat la zona d’aparcament del carrer 
de Sant Jaume, entre Sarrià de Ter i 
Mercè. Al seu torn, les places d’aparca-
ment eliminades s’han recuperat al carrer 
Indústria, on s’han transformat les places 
en línia en places en semibateria. 

nnnnnnn
El pare de Pedro Álvarez agraeix a 
Ripollet el suport en la seva lluita
Juanjo Álvarez, pare del jove assassinat 
l’any 1992 a l’Hospitalet de Llobregat, 
va assistir el 16 de juny a la inauguració 
de l’exposició 24 anys de lluita per Pedro 
Álvarez i la projecció del documental La 
ciudad desnuda que explica el cas del seu 
fill. La família i amics de Pedro Álvarez 
duen a terme una campanya per a que es 
reobri el cas i que no prescrigui el crim 
el 2020. Juanjo Álvarez, acompanyat pel 
regidor de Solidaritat i Inclusió, Fran 
Sánchez, va agrair el gra de sorra posat 
per Ripollet en la seva lluita. 

nnnnnnn
Tres regidors del PSC renuncien als 
seus càrrecs a l’Ajuntament
L’exalcalde Juan Parralejo i les regidores 
Rosa Martín i Mar Viera renunciaran 
el 6 de juliol als seus càrrecs públics 
a l’Ajuntament de Ripollet en un Ple 
Extraordinari. El motiu, segons han ex-
plicat, és “fer un pas al costat per tal que 
altres companys prenguin el relleu amb 
noves il·lusions i forces renovades”. Un 
gest que s’emmarca en “una important 
renovació dels càrrecs orgànics i insti-
tucionals [del PSC de Ripollet]” amb 
l’objectiu de dissenyar “un nou projecte 
engrescador per als veïns”. Tots tres co-
incideixen en el fet que “servir al nostre 
poble ha estat un privilegi.

nnnnnnn
Ripollet ret homenatge a la lluita 
del col·lectiu i entitats LGTBI 
La bandera de l’arc de Sant Martí tornarà a onejar el pròxim 22 de juliol, 
amb motiu d’una nova edició de la Diada LGTBI. L’any passat la celebra-
ció va ser tot un èxit, quan Ripollet va acollir la manifestació descentra-
litzada de la Diada per l’Alliberament LGTBI i va aplegar entitats d’arreu 
de Catalunya. “La Diada LGTBI comptarà amb una programació d’actes 
molt extensa i amb moments molt emotius; tot i que tindrà un format 
més petit que l’any passat, la seva essència serà la mateixa”, va explicar el 
regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez, en l’Info Setmanal del 16 de 
juny de Ripollet Ràdio. La tarda del dissabte, 22 de juliol, s’inaugurarà un 
monument d’homenatge a la lluita del col·lectiu i entitats LGTBI al parc 
del Riu Ripoll, i després es durà a terme una concentració i la lectura d’un 
manifest. Després, es duran a terme diverses actuacions per part d’entitats 
de la vila.
La celebració del 28 de juny Dia per l’Alliberament LGTBI ha comptat 
amb diversos actes. El passat 16 de juny, es va projectar al pati del Casal 
de Joves la pel·lícula Pride dins de la programació del Cinema a la fresca. 
“El film té un caire molt simbòlic per a Ripollet, ja que l’any passat vam 
homenatjar els protagonistes reals d’aquesta pel·lícula”, explica el regidor 
Fran Sánchez. Dins de la Diada LGTBI del 2016 es va fer un acte d’ho-
menatge a Lesbians and Gays Support de Miners (LGSM), un col·lectiu 
LGTBI que va donar suport a els miners britànics durant la vaga dels anys 
70 durant el mandat de Margaret Thatcher. “La seva reivindicació va ser 
un exemple de solidaritat obrera, es van convertir en un símbol de la lluita 
dels drets dels treballadors i del col·lectiu LGTBI”, indica Sánchez.
La celebració va continuar el 27 de juny amb la presentació del llibre 
Sankt Pauli, un altre futbol és possible, escrit per Natxo Parra i Carles Viñas. 
El Sankt Pauli és un equip de la segona divisió alemanya, que s’ha conver-
tit en el primer club de futbol del món que es declara oficialment antiho-
mòfob. A més, fins al 24 de juliol, es podrà visitar al vestíbul del Centre 
Cultural l’exposició fotogràfica ‘Vivint la diversitat’. Per últim, el pròxim 
21 de juliol, es projectarà al CIP Molí d’en Rata el documental Lluitadores, 
sobre la lluita de les dones lesbianes en plena repressió del franquisme.
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Els alcaldes vallesans acorden que les contractacions 
públiques tinguin un salari mínim de 15.000 euros 
El Consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental 
va aprovar el passat 8 de juny establir un Salari Mínim 
Comarcal de com a mínim 15.000 euros bruts a l’any (és 
a dir, 1.071 euros mensuals en 14 pagues) per posar fi a 
la precarietat dels llocs de treball. L’acord implica que els 
ajuntaments i el Consell Comarcal apliquin aquest llindar en 
les retribucions dels seus treballadors i exigir també el seu 
compliment a les contractacions de serveis externs.

Aquesta és una de les mesures de l’Acord ‘Per un canvi de 
model en la lluita contra la pobresa i la desigualtat’, que 
vol fer front a la pobresa estructural i severa que es viu a la 
comarca com ha reflectit l’Estudi sobre desigualtat i pobresa 
elaborat per l’Observatori comarcal. L’estudi ha conclòs que 
la pobresa severa augmenta al Vallès Occidental i la pobresa 
estructural persisteix. Prop del 22% de la població vallesana 
viu en situació de pobresa i el 27% de les persones treballado-
res tenen uns ingressos inferiors a 12.000 euros l’any. A més, 
l’atur de llarga durada es cronifica i el 46% de les persones 
aturades fa més d’ un any que estan a l’atur. A més, el 43% de 
les persones aturades no reben cap prestació.
El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha re-
marcat que hi ha “prop d’un 30% de treballadors pobres, en 
precari, i amb l’actual salari mínim interprofessional no n’hi 
ha prou”. Segons Giménez, s’elaborarà “un dictamen que 
doni garanties a com els ajuntaments poden aplicar el salari 
mínim comarcal tant als processos de contractació propis com 
als plecs de les empreses concessionàries; hem de ser capaços 
de donar exemple des de les administracions incorporant 
aquest salari mínim als concursos públics”.
En l’acord ‘Per un canvi de model en la lluita contra la po-
bresa i la desigualtat’, el Consell d’alcaldes i alcaldesses també 
dóna suport a la recentment creada Comissió mixta d’ob-

servació permanent de les desigualtats i la pobresa al Vallès 
Occidental. Aquesta Comissió té l’objectiu de fer el segui-
ment de l’evolució de la pobresa i les mesures per fer-li front, 
així com impulsar noves estratègies i actuacions. En conse-
qüència, s’insta a treballar per l’establiment d’un preu màxim 
de lloguer d’habitatges, i estudiar possibles ajuts als propie-
taris que s’hi acullin. Altres mesures que es volen prendre és 
consensuar entre els municipis uns criteris d’accés als ajuts 
d’urgència social per avançar cap a una baremació comuna, 
o elaborar un informe específic sobre els costos, impactes i 
beneficis de la renda bàsica garantida aplicada als municipis.

nnnnnnn
Nova línia d’ajudes per al 
foment de l’ocupació
L’Ajuntament de Ripollet, a través del Patronat Municipal 
d’Ocupació, ha obert, com ja va fer l’any passat, una línia 
d’ajudes econòmiques publiques per fomentar la contractació 
i consolidar el teixit empresarial i comercial. El programa 
‘Generem ocupació amb empreses 2017’ es finança 
enguany exclusivament amb fons propis de l’Ajuntament, 
amb una aportació de 30.000 euros. Com en edicions 
anteriors, l’objectiu és incentivar la contractació de persones 
desocupades. El termini per presentar les sol·licituds finalitza 
el 30 de novembre. La durada dels contractes ha de ser de, 
com a mínim, 6 mesos i una jornada complerta o superior al 
50 per cent de l’establerta per conveni. Més informació, al 
PMO, al 935 807 642, o a empro@ripolletocupacio.cat.

nnnnnnn
Acord per un model 
econòmic més sostenible
Ripollet és un dels municipis del Vallès Occidental que 
ha signat, com a membre del Consell Comarcal, l’acord 
Vallès Circular que pretén col·locar la comarca al capdavant 
dels processos de transformació i evolució cap a un model 
econòmic més sostenible. El seu objectiu és impulsar la 
col·laboració públic-privada amb la incorporació dels 
principis de l’economia circular en les polítiques de 
desenvolupament econòmic, social i ambiental. Es pretén 
impulsar l’economia circular, que posa l’èmfasi en l’ús 
sostenible dels recursos, amb la reutilització, la reparació i 
l’increment del reciclatge per tal d’allargar al màxim el temps 
de vida de productes, materials o energia, limitant l’impacte 
en el medi ambient. 
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opinió

Ripollet, pel que fa als parcs,
no és Irlanda
A tots i totes ens agradaria veure els nostres 
parcs verds a l’estiu. L’ufanós verd primaveral 
esdevé un groc eixarreït amb l’assecada esti-
val. Molts convilatans tenen la impressió que 
la sequedat de l’herba és sinònim de manca 
de conservació dels nostres parcs. I res més 
allunyat de la realitat.
La causa que tinguem l’herba seca als nos-
tres parcs es deu al nostre clima mediterra-
ni. L’abundància de pluges a la primavera 
confereix als parcs un aspecte exuberant de 
verdor. En poques setmanes, però, la sequera 
estival esgrogueeix l’herba. Podríem tenir els 
nostres parcs verds a l’estiu, però la despesa 
d’aigua seria insostenible. L’aigua és un bé 
escàs que no hem de malbaratar. Hem tin-
gut episodis recents d’escassedat d’aigua per 
manca de pluges, és quelcom inherent al 
nostre clima mediterrani. Això obliga a se-
gar l’herba a començament de l’estiu per tal 
d’evitar el perill d’incendi i la ràpida propa-
gació del foc.
A més, a l’estiu apareix el perill de la legionel-
losi, de la qual ja en tenim experiència a Ri-
pollet. Les elevades temperatures i l’aigua 
polvoritzada poden afavorir el desenvolu-
pament d’aquest bacteri. De ben segur ens 
haurem d’acostumar a aquest paisatge estival 
als nostres parcs, i el que caldrà fer és anar 
substituint la vegetació dels parcs per plan-
tes autòctones que necessiten molta menys 
aigua, tal com s’ha fet als parcs del Tanatori 
i de Gaudí. També s’està en procés de can-
viar el rec per aspersió per rec gota a gota, 
el qual, a banda de suposar un estalvi d’ai-
gua, disminueix el perill de proliferació de 
la legionel·la.
A més, durant l’estiu s’amplia la plantilla de 
personal per la conservació dels nostres parcs: 
sis persones més durant la setmana i dues el 
cap de setmana; la qual cosa demostra que no 
és que els nostres parcs estiguin descuidats a 
l’estiu, sinó que estan més cuidats que mai. A 
banda durant tot l’any s’han fet una munió 
d’actuacions de manteniment i renovació 
dels nostres parcs i de les zones verdes de les 
escoles. Com veieu, Ripollet no és Irlanda, 
però els nostres parcs poden fer goig també a 
l’estiu i tot l’any.

Ripollet, ciudad
sin mantenimiento
Las últimas semanas se esta volviendo a po-
ner de manifiesto la falta de mantenimiento 
que sufren las calles y los parques de nuestro 
pueblo.
Los parques se han vuelto a quedar secos 
porque no se riegan y el paisaje es de color 
amarillo por la sequedad existente, igual que 
el año pasado. Los arboles están sin podar y 
las ramas entran ya en innumerables domici-
lios, esto conlleva que tienen que ser los pro-
pios vecinos los que corten las ramas por su 
seguridad, además los arboles están llenos de 
pulgón por la falta de poda y la falta de higie-
ne de los mismos. El pulgón es muy molesto 
y además se pega en los coches dejando los 
mismos hechos una calamidad.
Hay arbustos también sin podar en las calles 
que ya llegan a rallar los coches, por ejemplo 
en la c/ Balmes y la Rambla Sant Andreu. 
Las aceras están llenas de hojas y nadie pasa 
a limpiarlas en semanas, esto se puede ver 
en casi todas las calles del municipio, es una 
vergüenza la dejadez en la limpieza de la vía 
pública.
La zona de los contenedores de basura esta 
muy sucia y con el calor huele muy mal, y 
nadie pasa a limpiarlos.
Haría bien el gobierno en poner el foco en 
temas tan cotidianos como estos, temas que 
molestan mucho a todos y todas y que requi-
eren de gestión diaria, el día a día no se pue-
de descuidar por parte de una administración 
y menos de la local que es la que hace que las 
cosas funcionen cada día. Lo que hace falta es 
trabajar más y estar más atentos a todas estas 
cosas.

Reformas naranjas.
Los logros de la política útil
Cuando Albert Rivera sostiene que sólo se 
consiguen cambios proponiendo reformas 
sensatas y necesarias y llegando a acuerdos”, 
se refiere al lema que viene manteniendo 
nuestra formación política no tan solo en el 
Congreso de los Diputados, sino también 
en todas las instituciones públicas en las que 
nuestra voz es escuchada. Es la denomina-
da POLÍTICA ÚTIL o conseguir aquellos 
cambios que mejoran la vida de los españo-
les. Esta misma semana y como medida para 
acabar con la precariedad laboral, hemos im-
pulsado el COMPLEMENTO SALARIAL 
de 430 euros al mes para jóvenes que salieron 
del mercado laboral y se forman con obje-
tivo de tener un nuevo futuro. Del mismo 
modo, el Congreso ha aprobado también 
nuestra iniciativa para regular como opción 
preferente la CUSTODIA COMPARTIDA 
en caso de separación (cuestión que en Ca-
taluña ya reconoce el Código Civil Catalán 
), es decir, un paso más en la igualdad real 
entre hombres y mujeres y que vela siempre 
por el interés y el bienestar de los menores. 
Tampoco debemos obviar que, durante la 
crisis, decenas de miles de empresas en Es-
paña tuvieron que cerrar porque la Admi-
nistración y grandes empresas pagan con 
retraso. Gracias a la LEY DE MOROSIDAD 
presentada por CIUDADANOS, las pymes 
y los autónomos podrán cobrar sus facturas 
a tiempo. Entendemos que tal medida es un 
éxito de la sociedad civil para que nuestros 
autónomos y pymes puedan seguir adelan-
te. Igualmente, esta misma semana ha salido 
adelante nuestra iniciativa para DESPOLI-
TIZAR RTVE y que se convierta en la te-
levisión pública de todos los españoles y no 
del Gobierno. Entendemos que estamos aquí 
para regenerar la vida política, no queremos 
una televisión pública de un Gobierno, sino 
de todos los españoles. Con esta medida, la 
televisión pública volverá a ser PLURAL e 
INDEPENDIENTE. En Cs sabemos que la 
política no es un fin en sí mismo sino que el 
fin es mejorar la vida de los ciudadanos. Por 
ello, queremos ser la herramienta más útil a 
los españoles, para reconocer sus problemas 
y buscar SOLUCIONES. Es lo que hacemos 
en CIUDADANOS: POLÍTICA ÚTIL.
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Dos años de gobiernos dels 
cambio. Un cambio a peor
en Ripollet
Los gobiernos del PP hemos centrado el es-
fuerzo en consolidar la creación de empleo 
y garantizar prestaciones tan importantes 
como las pensiones.
Pero Ayuntamientos como el nuestro cum-
plen 2 años de gobiernos municipales que 
prometían cambio. Esa promesa es a fecha de 
hoy en Ripollet una realidad negativa  llena 
de improvisación, sectarismo y graves defici-
encias de gestión y administración.
La defensa de los legítimos intereses de Ri-
pollet también está fuera de una agenda de 
este gobierno municipal que, en cambio, ha 
demostrado estar muy disponible para acudir 
a problemas políticos de Cerdanyola o utili-
zar el pleno para fomentar el secesionismo.
Los vecinos seguimos sin solución a los olo-
res del Ecoparc, hoy las cañas del río que nos 
trajo la tragedia ya miden más que la pasa-
rela peatonal, la residencia para las personas 
mayores sigue sin concretarse y tantos otros 
problemas aún pendientes.
El PP de Ripollet nos hemos ocupado de es-
tos temas y son nuestras propuestas las que 
han llegado al pleno municipal y al Parla-
ment. Nuestra oficina de atención ciudadana 
atiende además personalmente a los vecinos 
que con problemas colectivos o personales 
también nos hacen llegar la profunda decep-
ción por la actual situación.
La realidad es que en estos años en Ripollet 
hemos visto que se ha ahuyentado la inver-
sión, se han perdido oportunidades y la mul-
tiplicación de reuniones y titulares en prensa 
ya no consiguen tapar la falta de resultados 
en todos los ámbitos.
Desde el PP estamos con la mayoría de ciu-
dadanos que desean estabilidad para mejorar 
el futuro económico y social para todos. Para 
eso, es necesario el esfuerzo personal, fami-
liar y de todas las administraciones. Por eso 
desde el PP denunciamos los efectos prácti-
cos del radicalismo y la mala gestión muni-
cipal tan perjudiciales para el presente y el 
futuro de Ripollet.

Desmassifiquem els instituts, 
millorem l’educació a Ripollet (II)
Seguint l’escrit anterior, en aquest ens centra-
rem en el segon aspecte, és a dir, exposarem 
com les mesures proposades per ERC poden 
millorar aquesta situació.
El passat mes de maig vam apostar per a la 
creació d’Institut-Escola a El Martinet i a Els 
Pinetons. Per una banda, ens permet fer pos-
sible que aquests centres que presenten línies 
pedagògiques concretes puguin desenvolupar 
aquesta oferta durant tota l’etapa educativa 
obligatòria. Per una altra, permet que les línies 
d’aquestes dues escoles no siguin incloses en els 
INS actuals de Ripollet (Can Mas, Palau-Ausit i 
Lluís Companys). D’aquesta manera, no només 
afavorim a les demandes d’aquestes escoles, sinó 
que permetem que la resta d’escoles públiques 
disposin de INS menys massificats. Actualment 
cada institut rep alumnes d’1-3 línies de 2-3 
centres diferents; amb la mesura, només rebrien 
1-3 línies de 2 centres diferents. Aquesta baixa-
da de ràtios de les escoles ens permet un marge 
per fer implementar de millor manera les actua-
cions per minimitzar el fracàs escolar, però tam-
bé ens permet invertir en els equipaments per 
tal de millorar-lo i no adequar aules per només 
encabir alumnes com es pretenia. D’aquesta 
manera la inversió és més eficient i repercuteix 
directament en benefici dels estudiants.
A més, no només estarem revertint la situació i 
permetent un marge més ampli d’inversió, sinó 
que es podran desenvolupar els objectius del Pla 
Educatiu Local d’una manera més plana i possi-
ble. Cal entendre que tot aquest procés reque-
reix una inversió forta la qual estarà justificada 
per la situació d’especial atenció que presenta 
Ripollet. És per això que apostem per planifi-
car i dissenyar una oferta, en la mesura possible, 
de formació professional i de batxillerat potent 
a escala local que permeti als joves que volen 
seguir estudiant una formació amb garanties i 
de qualitat.
Per poder fer tot això, cal que la comunitat edu-
cativa sumi esforços i vegi que aquesta aposta és 
possible i beneficia a tothom. Si tothom suma, 
tothom hi guanyarà i podrem tenir més recur-
sos i millors. Tornem a fer una crida a totes les 
persones, no només directament implicades en 
l’educació, sinó també a totes les veïnes i ve-
ïns de Ripollet perquè apostin per un projecte 
de futur. És el moment d’un model d’educació 
potent; no podem deixar escapar aquesta opor-
tunitat, fem-ho possible. Som-hi!

Municipalitzar sí, però
no a qualsevol preu
Aquest mes de juny el Govern Municipal 
ha fet el primer pas per tirar endavant un 
dels seus grans projectes. Crear una empresa 
municipal que gestioni la neteja dels edificis 
municipals. Hem de reconèixer que com a 
mínim en aquest moment han engegat un 
dels punts dels quals n’havien fet bandera du-
rant tants anys. Però si el govern fos sincer, 
transparent i no manipulador hauria de co-
mençar per reconèixer que ni coneixien tan 
bé el model, ni aquest és el promès “El Do-
rado”. Després de quatre mesos de treball el 
gran projecte que ens presenten és una em-
presa mercantil de capital públic a on el gran 
estalvi que ens presenta és el 0,85% respecte 
al cost actual. Recordem que estem parlant 
d’un cost d’1,1 M d’euros. Però és que, a més 
a més, s’han saltat la recomanació que ha fet 
la intervenció municipal a on diu clarament 
que aquesta empresa li falten tenir en compte 
despeses generals que segons aquest informe 
serien d’un 6%. És a dir que la mateixa inter-
venció ja recomana que es reajusti el pressu-
post de l’empresa perquè no considera que 
siguin reals les despeses reflectides. Per tant, 
qualsevol persona pot fer una simple resta, 
si ens falta un 6% de despesa extra i l’estalvi 
inicial és del 0,85% el preu final és més car.
És cert que en moltes ocasions sentim parlar 
que en aquests moments estem en una sego-
na transició política. Però això no significa 
que s’hagi de passar per segona vegada pels 
mateixos errors. Ripollet ja va tenir la neteja 
dels edificis públics municipalitzats i va ser 
un desastre. No cometem ara els mateixos 
erros, no es tracta de què per defensar un 
ideari polític els ripolletencs hagin de córrer 
amb riscos que ens costin calers.
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PUNTS
DE VISTA

Els valors de 
l’esport a l’escola  
L’escola és el lloc per excel·lència on els nens i nenes comencen 
a fer esport. La intervenció dels i les mestres de l’etapa infantil, 
especialistes d’educació física i les hores d’esbarjo, propicien 
que sorgeixin els primers jocs preesportius. Posteriorment, 
les activitats organitzades per les associacions de pares i ma-
res, l’oferta de l’esport escolar i les entitats esportives, refermen 
l’hàbit esportiu en l’infant. És en aquestes edats, on s’ha de po-
tenciar els valors de l’esport. Però quins valors ha de treballar 
l’esport? L’esport ha de ser una eina més per buscar el creixe-
ment personal i la millora la salut, ha d’aportar beneficis a l’in-
dividu, però també a la societat. Amb aquest objectiu, l’etapa 
escolar ha de servir perquè el nen conegui una gran varietat de 
modalitats esportives i, fins i tot dins de cadascuna d’elles, les 
diferents possibilitats que li ofereix l’esport. Per això l’esport en 
les primeres edats no ha de buscar l’especialització del nen o 
la nena, sinó l’enriquiment psicomotriu. A més, el joc implica 
compartir, per això és tan important el vessant social. Els nens 
i les nenes han de practicar esport de manera conjunta, sen-
se separació per sexe, han de participar de manera igualitària, 
sense distincions basades en la qualitat individual i ha de servir 
per treballar la integració entre cultures. També és important 
reduir l’excés de competitivitat que es viu a la societat en gene-
ral, i que té el seu reflex també en l’esport. Sovint els nens i les 
nenes copien models que no són positius i que no són propis 
de la seva realitat.
Per últim, és important destacar l’abandonament de la pràctica 
esportiva en joves i adults. La creació d’un hàbit esportiu que 
perduri en el temps i que acompanyi a la persona al llarg de la 
seva vida, ha de ser un valor més de l’esport.
Totes aquestes característiques que ha de tenir l’esport en les 
primeres etapes han estat recollides en el nou model d’esport 
escolar del Patronat Municipal d’Esports. Un model que vol 
tenir un recorregut llarg, per tal que els joves de demà, cone-
guin un altre punt de vista de l’esport, un esport basat en valors 
i no en resultats.

Gerard Bocanera
Cap d’Unitat de Gestió del PAME 

L’esport participatiu
és compatible 
amb el competitiu
Quan es parla de la dicotomia entre esport participatiu i esport de 
competició, des del Club Tennis de Taula Ripollet podem parlar 
amb coneixement de causa, ja que combinem la nostra filosofia 
basada exclusivament en la formació de jugadors des de la base 
per tal que competeixin a l’elit del tennis taula català i estatal, amb 
la col·laboració en l’organització dels jocs escolars tant en l’àmbit 
local com en el comarcal i territorial, on des d’aquesta tempora-
da, que ara finalitza, localment s’està aplicant el criteri de què les 
jugadores i jugadors benjamins i alevins no competeixin sinó que 
practiquin l’esport tan sols pel que fa a participació.  
En aquest sentit des del nostre club creiem que no és adequat 
confrontar l’esport participatiu amb el competitiu donant a en-
tendre que el primer aporta només valors positius i que el segon 
pot comportar valors negatius. 
Entenem que és perfectament compatible formar persones amb 
els valors positius propis de l’esport: superació, esforç, compromís, 
companyonia, educació, respecte…, amb la formació de jugado-
res i jugadors que competeixin al més alt nivell. Tan sols es tracta 
de combinar des del principi la formació personal amb l’esportiva, 
donant-li el pes adequat en cada moment a un àmbit o l’altre. 
Trobem molt adequada la línia que s’està plantejant des de la Unió 
de Consells Esportius de Catalunya amb el programa “Jo sempre 
hi guanyo, a través de l’esport amb valors” on les classificacions 
combinen valors competitius i valors esportius, i es fan una sèrie 
de recomanacions de comportament per als esportistes, els entre-
nadors i les famílies. 
Prescindir totalment de la competició en els primers anys de for-
mació esportiva pensem que dificulta i no incentiva la incorpora-
ció i adaptació dels futurs esportistes a l’esport federat, que és on 
hauran d’acabar si volen seguir practicant un esport, i que tam-
bé pot comportar que alguns dels valors de l’esport que tothom 
reconeix com a molt positius (superació, esforç…) pràcticament 
quedin sense efecte.

Román López 
President del CTT Ripollet

Més d’un miler d’infants i joves van participar el passat 10 de juny a la tradicional festa
de cloenda de l’esport extra escolar, organitzada pel Patronat Municipal d’Esports (PAME)
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PUNT
I APART

Decidim Ripollet va celebrar l’11 de juny un acte de reflexió 
política tot coincidint amb els seus dos primers anys de le-
gislatura. L’acte va comptar amb la presència de Xavier Do-
mènech, diputat al Congrés per En Comú Podem, o la dipu-
tada al Parlament de Catalunya per la CUP Gabriela Serra, 
entre altres perosnalitats polítiques.  

La primera tinent d’alcalde, Pilar Castillejo, es va encarregar 
de donar la benvinguda al públic que es va aplegar a la rambla 
de Sant Jordi, davant del Centre Cultural. En la seva interven-
ció, l’alcalde de Ripollet, José María Osuna, va fer un repàs a 
aquests dos anys de legislatura, tot enumerant algunes de les 
actuacions més destacades. Va remarcar el foment a la partici-
pació, amb els primers pressupostos participatius; la implicació 
en la defensa de polítiques LGTBI; la creació de l’Oficina Mu-
nicipal d’Habitatge, o la inversió en nous Plans d’Ocupació, 
entre altres.
Osuna va reconèixer que “queden moltes coses a fer”, que en-
cara hi ha mancances i que, en aquest camí, l’equip de govern 
havia comès algun error. Tanmateix, a la vegada, va insistir 
que es tracta “d’una transformació del poble que va pas a pas”, 
que l’equip de govern té encara molts reptes al davant i que “en 
dos anys, el govern de Decidim ha fet més actuacions que l’an-
terior govern en dos mandats”. Per a Osuna, Decidim Ripollet 
té “un projecte de ciutat innovador i agosarat, que recull les 
necessitats del municipi” i no renuncia “a continuar creixent”. 
Per aquesta raó, l’alcalde va sentenciar que “el 2019, Decidim 
serà encara més força i útil”.
Convidats il·lustres
El diputat al Congrés per En Comú Podem, Xavier Domè-
nech, va assegurar que són els municipis els que “construeixen 

el canvi global i local, on dia rere dia es va construint la nova 
Catalunya neta, solidària i compromesa”. Domènech va afir-
mar que el 2019, en les eleccions municipals vinents, “s’ha de 
consolidar allò que va passar fa dos anys, que s’estengui el canvi 
a tots els municipis de Catalunya”.
El següent a intervenir va ser Albert Díaz, exregidor d’AEB a 
Badia, qui va reconèixer que va “plorar en les anteriors elecci-
ons, en saber que a Ripollet s’havia guanyat l’alcaldia”, i va re-
cordar que en les eleccions del 2015 les candidatures populars 
i de les noves confluències van assolir més de 40.000 vots a la 
comarca i governen a quatre municipis del Vallès Occidental.
El regidor de l’Ajuntament de Badalona, José Téllez, va subs-
tituir l’alcaldessa badalonina Dolors Sabater que no hi va poder 
assistir. Téllez va criticar la competitivitat que havia existit en-
tre ciutats de l’entorn a Barcelona. Per la seva banda, la dipu-
tada al Parlament de Catalunya per les CUP, Gabriela Serra, 
va recordar les lluites veïnals dels anys 70 i 80 per aconseguir 
drets socials i va criticar les polítiques del Govern central: “ens 
han pres el futur, els nostres joves han de marxar fora per tenir 
oportunitats; i el que volem és que no ens enganyin més i po-
der decidir”. Serra va indicar la importància de dotar de justícia 
social i solidaritat la futura Catalunya. “No volem qualsevol 
tipus d’independència, volem una república de veritat, amb 
drets que no ens puguin arrabassar”, va sentenciar.

Les formacions locals
fan balanç dels dos 
primers anys de legislatura
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Juan Parralejo, PSC
 
El por-
taveu 
municipal 
del PSC va 
assegurar 
a Ripollet 
Ràdio que 
l’equip de 
govern 
no havia 
complert amb les expectatives genera-
des abans de les eleccions municipals, 
i va treure pit en afirmar que Decidim 
s’havia trobat un Ajuntament sanejat 
econòmicament, tot i que “els ha costat 
molt reconèixer-ho”. Parralejo també 
va apuntar que el primer any de legis-
latura havia estat “un any perdut”, i que 
el segon “ha estat de paral·lisi total”. En 
aquest sentit, el portaveu municipal dels 
socialistes va assegurar que el govern 
“ha fet una política d’imatge i propa-
ganda, sense preocupar-se pels pro-
blemes reals del municipi”. “Els veïns 
s’adonaran que Ripollet no avança sinó 
que, en molts aspectes, va enrere”. 

Valoració de meitat de legislatura

Josep Gabarra, C’s

El por-
taveu de 
Ciutadans 
va remar-
car la dife-
rència que, 
a parer seu, 
hi ha entre 
el Decidim 
al govern i 
el que hi havia a l’oposició. “Ells també 
s’han adonat que no és el mateix estar 
en un lloc o en un altre”. Gabarra va 
criticar que l’Ajuntament “continua sent 
tal com era després de molts anys de 
govern de PSC-CiU” i va trobar a faltar 
la promesa auditoria “anunciada repic 
de campanes”. I també va criticar que 
el govern “no treballa per les necessi-
tats reals de Ripollet”.  “S’han deixat de 
banda coses com el comerç sostenible, 
l’aparcament, un Mercat per definir, 
la lleura del riu Ripoll, les caques de 
gos... i no s’ha sabut plantar cara a altres 
administracions per coses com l’Ecoparc 
o l’Hospital Ernest Lluch”.

Lurdes Serra, ERC-JpR

La regido-
ra repu-
blicana es 
va mostrar 
satisfeta de 
la influèn-
cia de la 
seva for-
mació en 
l’acció de 
govern de Decidim. Serra va assegurar 
que la seva “oposició constructiva” ha 
permès al govern local “recollir pro-
postes nostres beneficioses pel munici-
pi”, entre les quals va destacar la Taula 
Animalista. Serra també va reconèixer 
que la posició del seu partit “no sempre 
ha estat entesa” per la resta de les forces 
a l’oposició, amb les quals mantenen 
una relació “cordial”. La regidora 
independentista, però, va criticar que, 
en alguns aspectes, el govern “és lent a 
l’hora d’executar projectes”, com el Pla 
de Mobilitat, el Pla d’Acció Municipal o 
la dinamització del comerç local.

Víctor Diéguez, PP

El regidor 
del PP va 
qualificar 
els dos anys 
de legisla-
tura com a 
“decepcio-
nants”. Per 
a Diéguez, 
la decepció 
ha estat tant per a la gent que no va votar 
Decidim com “per a qui va confiar en la 
imatge, falsa, de què tanta reunió i par-
laments canviarien les coses”. El regidor 
popular va destacar també que el fet que 
una regidora hagi esta també diputada 
al Parlament, en referència a la primera 
tinenta d’alcalde, Pilar Castillejo, “no ens 
ha aportat avantatges, sinó desventatges”. 
Diéguez va subratllar també que “els ve-
ïns el que volen és menys impostos, tenir 
els carrers nets... “ i per això va reclamar 
més diàleg entre el govern i els partits de 
l’oposició, un diàleg que, a parer seu, “no 
existeix”. 

Xavier Peñarando, PDECAT 

El regi-
dor del 
PDECAT 
va definir 
l’acció del 
govern 
local en 
aquests dos 
anys com a 
“inacció”. 
“Tenim un govern que no està ni ac-
tuant ni endegant projectes importants 
per al nostre municipi i estem perdent 
oportunitats”. Segons Peñarando, “el 
millor que ha tingut la legisltaura ha 
estat l’oposició, perquè ha estat res-
pectuosa i ha hagut de tirar dels temes 
perquè puguin sortir endavant”. En 
canvi, a parer seu, el govern “s’ha que-
dat en la teoria de quan era oposició, 
amb grans discursos però sense donar 
mai solucions”. El regidor del PDE-
CAT, finalment, també va criticar que 
al govern local “no hi ha ni participació 
ni transparència”.

J. M. Osuna, Decidim

L’alcalde va 
destacar la 
participa-
ció com un 
dels eixos 
bàsics del 
govern de 
Decidim 
en els dos 
primers 
anys de legislatura. Osuna va reconèixer 
que en alguns aspectes no es va tan de 
pressa com es voldria, com el Pla d’Acció 
Municipal presentat recentment, però 
ho va justificar assegurant que “hi ha 
processos que requereixen d’una certa 
tranquil·litat, però també es demostra 
que aquestes decisions perduren més i 
acaben fiuncionant molt millor”. L’alcal-
de va destacar el fet d’haver “desencallat 
temes importants, com l’habitatge” i 
haver reestructurat internament l’Ajun-
tament tot fent-lo més transversal, o les 
polítiques d’emergència social. A més, va 
remarcar que “estem en un dels períodes 
amb més diàleg amb l’oposició”. 
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PARLEM
AMB...
PARLEM
AMB...

nnnnnn

Practicar esport 
és com “tenir un 
passaport virtual a 
una altra dimensió” 
nnnnnn

El 21 de juliol, Txema Clarés, copro-
pietari del Gimnàs Duo Fitness, i cinc 
atletes més realitzaran una ultrama-
rató de 109 quilòmetres a l’Aneto. 
Serà una competició solidària, perquè 
la correran en benefici de la Fundació 
Alvin Bayona, un esportista d’elit que 
el 2010 va quedar paraplègic en patir 
un accident practicant ‘snowboard’ i 
que ajuda altres afectats a practicar 
esports i superar els seus límits. 

Com coneixes a l’Alvin?
A través d’un amic comú que em parlava 
de les meravelles de l’Alvin. El 2012 vaig 
veure el seu documental [Camí a Alaska]
i m’enamoro de la seva brillantor als ulls, 
de l’energia que transmet i que va en 
paral·lel al que jo em dedico, que és aju-
dar a les persones. I veure aquest home di-
ent ‘digui’m què puc fer, no el que no puc 
fer’ se’m va gravar a foc. A partir d’aquí, la 
meva vida fa un gir de 180 graus.

Com et planteges ajudar-lo?
Amb un grup d’amics ens plantegem 
repte i aquest any vam pensar que per-
què no fer alguna cosa gran i fer soroll 
per la gent que ho necessita i li puguem 
donar un cop de mà. Em vaig posar en 
contacte amb l’Álvaro [Alvin] per Face-
book, li va semblar una bona idea. Vaig 
fer un vídeo a les xarxes que va tenir una 
repercussió important. I m’he adonat 
que la gent és molt solidària. El que més 
m’alegra és saber que no estic sol, que hi 
ha gent que s’hi apunta amb mi.

Txema Clarés: “La limitació més gran
és a la ment; és com una enorme presó”

La primera limitació no és física.
No, la primera limitació és mental. El 
‘no puc’ és com una religió. Però si no 
ho intentes, com ho saps? Jo em rebel·lo 
contra això.

Com ho apliques a la teva vida quotidi-
ana?
Amb molta energia i passió. Ser molt 
positiu és un cercle virtuós. Anar amb 
un somriure per la vida sempre genera 
molta energia.

Per què t’identifiques amb l’Alvin?
Per l’energia que té per ajudar la gent. 
S’entén millor si alguna vegada has aju-
dat algú. Ell ho fa en un nivell més gran. 
Agafa a algú que tingui una limitació, 
que de la nit al dia es vegi postrat en una 
cadira de rodes i convenç-lo que pot fer 
el que vulgui. Convèncer algú d’això és 
el més a prop que pugui estar de la mà-
gia. És una cosa altament contagiosa.

És com un heroi.
No se li pot negar la seva lluita diària 
contra la realitat que està en una cadi-
ra de rodes. És com haver de construir 
un castell de sorra cada dia, però sempre 
amb optimisme i energia.

També és inventor.
És pioner en el pàdel surf com a rehabi-
litació per a gent amb lesions medul·lars. 
Ha patentat una cadira adaptada per al 
pàdel surf. Ens ve a dir que la vida no 
s’acaba quan tens una lesió, que hi ha 

molt més. La limitació més gran està en 
la ment; és com una enorme presó.

Creus que l’esport és una eina perquè la 
teva vida sigui millor?
Totalment. És una llibertat total. Hi ha 
moments en què només estàs tu, la mun-
tanya, la bicicleta... És un passaport vir-
tual a una altra dimensió.

Quina és la satisfacció més gran de cór-
rer per una causa?
Saber que estàs fent alguna cosa que aju-
darà altra gent. És com tirar una pedra 
en un llac sabent que l’ona arribarà fins 
a la riba.

Ernest Prunera
Intus

Entrevista extreta del programa Íntima-
ment, de Ripollet Ràdio, conduït per Ma-
ría López, el 20 d’abril del 2017.

Valoració de meitat de legislatura

Álvaro ‘Alvin’ Bayona
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MéS
CIUTAT

seu casal a l’escola Els Pinetons adreçat 
a infants de 3 a 15 anys, comptarà amb 
un total de 180 nens. El Casal de La 
Gresca es fa a l’escola Tiana i tindrà un 
total de 160 infants. L’escola Tatché, on 
l’AMPA del centre realitza per primera 
vegada un casal d’estiu, comptarà amb 
165 menors. I l’escola El Martinet, que 
també s’estrena en l’organització d’un 
casal d’estiu, comptarà amb 140 parti-
cipants. Finalment, per l’escola Ginesta, 
que realitza un campus esportiu amb 
el Futbol Sala Ripollet, hi passaran 120 
infants. 

Casals esportius
Altres casals que també han començat 
són els que realitzen les entitats espor-

Els Casals d’estiu de lleure i esportius 
van començar el passat 26 de juny 
amb total normalitat i sense cap tipus 
d’incidència. Aquesta setmana han co-
mençat un total de 670 infants d’entre 
3 i 12 anys als casals d’estiu que rea-
litzen les entitats de lleure i les AMPA 
als centres educatius del municipi. 

Aquesta xifra, però, s’espera que ascen-
deixi fins a 765 durant les pròximes set-
manes. A més, aquesta setmana també 
han començat 402 nens i nenes al casal 
esportiu que ofereix el Patronat Muni-
cipal d’Esports per a infants i joves de 5 
a 14 anys; aquest número ascendeix fins 
a 440 durant la segona setmana. 
El Centre d’Esplai l’Estel, que realitza el 

Uns 1.300 infants estrenen les vacances 
als casals d’estiu de lleure i esportius

tives: el Bàsquet Sant Gabriel amb 62 
infants al Pavelló Municipal Francesc 
Barneda i al col·legi Sant Gabriel; el 
Club Futbol Ripollet amb 30 nens 
d’entre 4 i 14 anys al camp de futbol; 
i el Tennis Ripollet amb 80 nens que 
utilitzen el Poliesportiu i les pistes de 
Tennis Sandacos. 
L’Ajuntament de Ripollet, juntament 
amb els responsables tècnics que han 
treballat aquest any en el projecte de 
casals d’estiu, es mostren satisfets amb el 
bon inici de les activitats d’estiu de lleu-
re i esportives i per la xifra de partici-
pants. Aquests Casals d’estiu s’allargaran 
durant tot el mes de juliol, fins al dia 
28, i es duran a terme en instal·lacions 
municipals.
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“Una mica decebuts”. D’aquesta manera definia el regidor 
d’Educació, Oriol Mor, el sentiment amb el qual van sortir la 
reunió mantinguda el passat 15 de juny amb responsables 
de Serveis Territorials d’Ensenyament a Sabadell. 
Mor va estar acompanyat per la tècnica d’Educació, Pilar 
Teruel i per una mare de l’escola El Martinet i un pare d’Els 
Pinetons. Recordem que aquests dos centres defensen 
dos projectes d’Institut Escola. Oriol Mor ha assegurat que 
“la proposta de la Generalitat és la mateixa que mantenen 
des de fa dos anys, i queden en l’aire els dubtes que els 
vam traslladar tant l’Ajuntament com les famílies i que no 
se’ns han solucionat; el seu plantejament és que faran unes 
reformes per millorar les instal·lacions dels instituts Lluís 
Companys i Palau Ausit”.

Així doncs, la reunió entre Serveis Territorials i la representa-
ció de Ripollet que s’havia convocat per debatre sobre el futur 
de la Secundària a la vila i la seva planificació els pròxims 4 
anys no va aportar llum a les ombres que hi planen actual-
ment. Després d’haver descartat definitivament la construcció 
del quart institut, el plantejament de la Generalitat és ampliar 
dos dels tres instituts, Lluís Companys i Palau Ausit. Els dub-
tes i les preocupacions de la comunitat educativa ripolletenca, 
però, continuen sense resoldre’s, donat que els pròxims anys 
hi haurà alguns cursos amb un nombre molt elevat dels alum-
nes adscrits a l’institut Can Mas, especialment pels “bolets” de 
Tatché i Martinet. Podrà el centre acollir tot aquest alum-
nat? “La Generalitat diu que sí, que els podrà assumir Can 
Mas, que molts alumnes són de fora de Ripollet i que, per 
tant, al seu pas a secundària marxaran a les seves poblacions, 
però nosaltres tenim els nostres dubtes”, assenyala el regidor 
d’Educació. En dos anys més, Palau Ausit haurà d’acollir els 
alumnes de dos “bolets” més d’Els Pinetons i de Ginesta. 
D’altra banda, quant als projectes d’Institut Escola, el depar-
tament d’Ensenyament ha explicat que no els contemplen en 

nnnnnnn
Es mantenen els dubtes sobre la planificació de 
l’educació secundària a Ripollet per als pròxims 4 anys

els seus plans i tampoc dins les seves polítiques educatives i 
que només estan fent Instituts Escola en casos molt concrets.  
Malgrat la manca de novetats de la reunió amb Serveis 
Territorials, el regidor d’Educació Oriol Mor va indicar que 
des del Consell Escolar Municipal es continuarà treballant a 
cercar una solució. La Comissió de Planificació Educativa de 
Secundària del CEM va reunir-se el 8 de juny per escoltar les 
propostes de les escoles El Martinet i Els Pinetons per conver-
tir-se en Institut Escola. 
El plenari del CEM, previst per al 6 de juliol, haurà de donar 
suport a aquesta petició. Ambdós centres educatius també 
esperen rebre el suport de tots els grups municipals, amb 
l’aprovació d’una moció al Ple Municipal. En el moment del 
tancament d’aquesta publicació estava previst debatre una 
moció a proposta d’El Martinet a la sessió plenària del 29 de 
juny.  
El regidor d’Educació ha explicat que es traslladarà l’acord del 
CEM als Serveis Territorials i que si la resposta no és l’espe-
rada, demanaran una reunió amb Direcció General i, si cal, 
amb la consellera d’Ensenyament.

nnnnnnn
600 escolars a 
la 7a Trobada de 
dansaires
Alumnes de cicle mitjà de les escoles 
Anselm Clavé, Gassó i Vidal, J. M. Ginesta, 
Tiana i Tatché de Ripollet, juntament 
amb l’escola El Viver de Montcada, van 
participar el 16 de juny a la 7a Trobada 
de dansaires. El Pavelló Municipal Joan 
Creus va ser l’escenari de la trobada, que va 
aplegar uns 600 escolars.

L’escola Els Pinetons va reclamar un Institut Escola durant la festa de fi de curs
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grama amb una línia per a cada mà, un sistema que es va con-
vertir en un referent mundial. Al llarg de la seva vida artística 
va rebre diverses distincions, com la Medalla de les 
Belles Arts (1991), la Medalla al Mèrit Artístic 
(1992) i el Premi d’Honor de l’Institut del 
Teatre (1998). A Ripollet, la figura de Ma-
leras va ser homenatjada l’any 1996 amb 
la inauguració d’una plaça al seu nom 
al barri del Pont Vell, on va néixer. 
Posteriorment, l’any 2007, Maleras es 
va convertir en una de les personalitats 
de l’exposició permanent del CIP Molí 
d’en Rata Protagonistes: ripolletencs que 
deixen petjada que encara es pot visitar. 
En aquest espai estan exposades les seves 
castanyoles de concert, cedides per l’artista, 
així com diverses castanyoles que va adquirir 
arreu del món durant la seva carrera musical.

La ballarina, coreògrafa i concertista 
ripolletenca Emma Maleras Gobern va 
morir el 13 de juny a Barcelona als 97 
anys. Nascuda a Ripollet el 1919, va 
ser coneguda especialment per haver 
creat un mètode d’aprenentatge per 
tocar les castanyoles que porta el seu 
nom i que va ser adoptat internacio-
nalment.

Maleras va estudiar piano al Conserva-
tori Superior de Música del Liceu i tam-
bé va seguir estudis de dansa clàssica i 
espanyola a l’escola del Gran Teatre del 
Liceu. Als anys 60 del segle XX va de-
senvolupar el seu propi mètode d’apre-
nentatge de les castanyoles mitjançant 
el bigrama, uns transcripció del penta-

nnnnnnn

Castanyoles de dol

nnnnnnn
Carrers i espais plens de flors
i encant
Un any més, els carrers cèntrics de 
Ripollet es van engalanar amb les 
tradicionals catifes de flors amb motiu 
del Corpus. Una de les que va despertar 
més curiositat va ser la que va elaborar 
l’Associacione Infioratori di Guspini, de 
Sardenya. Paral·lelament, també es va 
desenvolupar els Espais amb Encant, on 
es van mostrar els racons més emblemà-
tics del municipi.

nnnnnnn
Solidaritat sobre rodes
Membres del club moter de Redrum 
Motorcycle Club, de Ripollet, van 
convidar l’11 de juny una vintena d’avis 
i àvies de la residència del carrer del 
Calvari a un esmorzar a un local cèntric 
del municipi. El seu pròxim projecte és 
portar joguines als infants ingressats a 
l’Hospital Taulí.

nnnnnnn
Guia per la tinença responsable d’animals
L’Ajuntament de Ripollet ha editat, amb la col-
laboració de la Taula de Benestar i Protecció Ani-
mal, la nova guia de la tinença responsable d’ani-
mals. Es tracta d’un díptic, amb una tirada de 2.000 
exemplars, que explica les obligacions i responsa-
bilitats dels propietaris dels animals de companyia i 
que es pot aconseguir a la web municipal <ripollet.
cat>. Principalment diu que s’han d’identificar, 
censar, desparasitar, vacunar i esterilitzar els animals. 
També passejar, recollir els excrements i no aban-
donar ni maltractar-los. El document recull també 
els beneficis físics i emocionals de tenir un animal de 
companyia, que compensa, amb escreix, la dedicació 
que requereixen. A més, el consistori també ha creat 
el carnet d’alimentador de gats per regular aquesta 
pràctica i acreditar a la desena de voluntaris que 
s’encarreguen de donar menjar i beure a les colònies 
de gats controlades que hi ha al municipi. 
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l’Agenda 
juliol 2017

DONACIÓ DE SANG  
De 17 a 20.30 h, al Centre Cultural 
Jornada de donació de sang. Més informació 
a donarsang.gencat.cat. 
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits

FI DE CURS DE LA CORAL
LOS ESTUPENDOS I DEL 
TALLER DE POESIA 
A les 18 h, al Casal d’Avis 
Actuació de la Coral Los Estupendos 
i dels alumnes del taller de poesia.
Dins l’Any Clavé 2017.
Ho organitza: Casal d’Avis

Diumenge 2
DONACIÓ DE SANG  
De 9.30 a 10.30 h, al Centre Cultural 
Jornada de donació de sang. Més informació 
a donarsang.gencat.cat. 
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits

TROBADA DE CORALS
Durant tot el matí, a diversos escenaris 
arreu del municipi
Trobada de corals, en el marc del 140è 
aniversari de la Societat Coral “El Vallès” 
i l’Any Clavé 2017.
Hi participen: Societat Coral Joventut 
Tianenca, Societat Coral Retorn Planenc, 
Cor La Veu de Voltregà, Societat Coral 
La Floresta, Societat Coral Veu de la 
Terra, Societat Coral l’Alzinar, Societat 
Coral Estrella Daurada, Societat Coral 
Recreativa Lo Llobregat de les Flors, 
Societat Coral La Unió Sancugatenca, 
Coral Verge de Berà, Societat Coral Unió 
Rubinenca, Cor Lupulus Emsembla, Cor 
de Cambra Sota Palau i la Societat Coral 
“El Vallès”. 
Escenaris: Oficina de Treball, Centre 
Cultural, Plaça del Molí, Plaça Clos i Parc 
d’Anselm Clavé. 
10.30 h Inici de la diada amb repic de 
campanes
11- 12.45 h Actuacions a diferents 
escenaris a càrrec de totes les corals 
participants
13 h Acte de cloenda i cantata conjunta 
al parc d’Anselm Clavé i descoberta d’una 
placa commemorativa 
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

Dissabte 1
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 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

8è ANIVERSARI D’EPIDEMIC
A partir de les 11 h, al pati del Centre 
Cultural  
Actuacions durant tot el dia, col·laboracions 
d’altres entitats, vermut i paella popular.    
Dins l’Any Clavé 2017
Ho organitza: Epidemic 

FESTIVAL DE FI DE CURS DE 
BUNKAY DANZA: 
#NOMEETIQUETES 
A les 16 h, al Teatre Auditori 
Festival de fi de curs dels alumnes de dansa 
de l’associació Bunkay Danza. 
Entrades a la venda al gimnàs Bunkay. 
Preu: 8 € majors de 12 anys i 4 € per als 
menors de 12.  
Ho organitza: Bunkay Danza

BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18.30  a 20.30 h, al Casal d’Avis 
Amb música en directe i sorteig entre 
els assistents.
Entrada: 3 €
Ho organitza: Casal d’Avis

Divendres 7
CINEMA A LA FRESCA:
EXPEDIENTE WARREN 
A les 22 h, al pati del Casal de Joves 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 8
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 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

FESTA DEL BARRI DE
SANT ANDREU 2017   
A partir de les 9.30 h, al parc
de Norbert Fusté  
9.30 h  Cercavila amb gaiters de la coral 
gallega de Cerdanyola O Botafumeiro.
VII Torneig d’escacs
10 h Xocolatada popular
10.10 a 11.25 h Concurs infantil de 
dibuix
11.45 h  Lliurament de premis del concurs 
de dibuix
12 a 13 h Gran Festa de l’escuma
13 h Lliurament de premis del torneig 
d’escacs
18.30 a 21 h Actuacions del Gimnàs Gali, 
el Cuadro Andaluz de Ripollet. Asociación 
3 pasos. Grup Sala V2 i Graceland. 
23 h Gran revetlla amb el Duo Alma
Durant tot el dia hi haurà servei de bar
Ho organitza: AV Sant Andreu

FI DE CURS DEL CUADRO
ESCÉNICO DEL CASAL D’AVIS 
A les 17.30 h, al Casal d’Avis 
Representació del sainet El lío que le lían 
a Pío, de José Cedena. Gratuït.
Ho organitza: Casal d’Avis
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10è CONCURS DE
CURTMETRATGES EXPRESS 
DE RIPOLLET I CONCURS
MADE IN RIPO
A partir de les 22 h, al pati del Casal 
de Joves

Visionat de les obres finalistes dels dos 
concursos. Tot seguit es farà públic el 
veredicte i tindrà lloc l’entrega del premis.
Totes les persones interessades a participar 
al 10è Concurs de Curtmetratges Express 
s’hauran de presentar al Centre Cultural 
a les 9.30 hores per conèixer els tres ítems 
necessaris per poder participar: un objecte, 
una frase i una temàtica. Les obres, amb 
una durada màxima de 3 minuts, s’hauran 
d’entregar a l’organització entre les 17.30 
i les 19 hores del 8 de juliol al Centre 
Cultural de Ripollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 9
MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE  
De 10.30  a 19  h, a la piscina descoberta
del Poliesportiu 
El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix un any més al Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple. A banda de poder 
nedar per una bona causa, s’instal·larà a 
l’exterior un estand on es podrà col·laborar 
econòmicament i comprar marxandatxe. 
Ho organitza: Fundació Esclerosi Múltiple
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

MOSTRA INTERNACIONAL
DE DANSA POPULAR
A les 18.30 h, al Teatre Auditori del 
Mercat Vell 
Venda d’entrades: Dijous 6, al Centre 
Cultural, de 19 a 20.30 h, i diumenge 9, 
a la taquilla del Teatre Auditori una hora 
abans de l’inici de l’espectacle.  
Preu de l’entrada: 2 €
Ho organitza: CRAC
Hi col·labora: Ajuntament de Ripollet

BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18.30  a 20.30 h, al Casal d’Avis 
Amb música en directe i sorteig entre els 
assistents.
Entrada: 3 €
Ho organitza: Casal d’Avis

Dijous 13
CONCERT EN PETIT FORMAT
A LA FRESCA 
A les 21.30 h, a la plaça Clos 
Gratuït. En el marc del 140è aniversari de 
la Societat Coral “El Vallès” i l’Any Clavé 
2017. A càrrec de Jordi Romero & Friends.
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

Divendres 14
CINEMA A LA FRESCA:
BAJO LA MISMA ESTRELLA
A les 22 h, al pati del Casal de Joves 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 15
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 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

DESFILADA DE ROBA 
CUSTOMITZADA
A les 17 h, al pati del Centre Cultural
Ho organitza: Parados Unidos Ripollet-
Cerdanyola

Diumenge 16
BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18.30  a 20.30 h, al Casal d’Avis 
Amb música en directe i sorteig entre els 
assistents.
Entrada: 3 €
Ho organitza: Casal d’Avis

Divendres 21
LICEU A LA FRESCA
A les 22 h, a la plaça 11 de setembre 
Nova edició del Liceu a la fresca, on 
s’emetrà l’òpera Il Trovatore.
Ripollet se suma a aquesta proposta 
del Liceu de Barcelona i organitza
l’emissió de l’òpera a la plaça de l’Onze 
de Setembre. L’acte és gratuït.
Ho organitza: Associació d’Espectadors del 
Teatre del Mercat Vell

DIADA LGTBI: CINEMA
A LA FRESCA
A les 21.30 h, al CIP Molí d’en Rata  
Visionat de la pel·lícula Lluitadores, amb 
debat posterior.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
Hi col·labora: GAG

‘WATERNIGHT’ 
A les 22 h, a les pistes de l’ESBAR 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 22
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 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

MOSTRA INTERNACIONAL
DE DANSA POPULAR

Diumenge, 9 de juliol de 2017
A les 18.30 hores, al Teatre Auditori de Ripollet

Ho organitza:

PREU ENTRADA 2 €
Venda d’entrades:

Dijous 6, al Centre Cultural de 19 a 20.30 h.

Diumenge 9, a la taquilla del Teatre Auditori
1 hora abans de l'inici de l'espectacle.

Hi col·labora:
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DIADA LGTBI 
A les 19.30 h, al parc del riu Ripoll 
Inauguració del monument en 
reconeixement a la lluita del col·lectiu i 
entitats LGTBI
A les 20 h, concentració i lectura de 
manifest. Actuacions i servei de barra 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
Hi col·labora: Associació Musical 
Kanyapollet

Diumenge 23
BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18.30  a 20.30 h, al Casal d’Avis 
Amb música en directe i sorteig entre els 
assistents. Entrada: 3 €
Ho organitza: Casal d’Avis

XI SIMPOSI MUNDIAL
DE MÚSICA CORAL 
A les 19.30 h, al Teatre Auditori del 
Mercat Vell 

Concert de la coral russa Chamber Choir 
Ozarenie-Russia, participant en el XI 
Simposi Mundial de Música Coral 
(WSCM) a Barcelona, organitzat per la 
Federació Catalana d’Entitats Corals. 
En el marc del 140è aniversari de la 
Societat Coral “El Vallès” i l’Any Clavé 
2017. 
Preu de l’entrada: 3 € els socis 
i 6 € el públic en general.  
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

Dissabte 29
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 
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos 
Ripollet-Cerdanyola

Diumenge 30
BALL PER A LA GENT GRAN  
De 18.30  a 20.30 h, al Casal d’Avis 
Amb música en directe i sorteig entre 
els assistents.
Entrada: 3 €
Ho organitza: Casal d’Avis
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CURSOS D’INICIACIÓ 
TÈCNIC/A ESPORTIU (CIATE)
 Del 10 al 24 de juliol, de 16 a 20.30 h, al 
Patronat Municipal d’Esports
Requisits: edat mínima 16 anys
Preu: gratuït per a les persones inscrites en 
el Servei d’Ocupació de Catalunya
Inscripció: Patronat Municipal d’Ocupació 
(c. de Sant Sebastià, 26. Tel. 935 807 642,
pmo@ripolletocupacio.cat)
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
Hi col·labora: Diputació de Barcelona

SERVEI DE PRÉSTEC
DE BICICLETES R-BICI
Al parc del riu Ripoll
Fins al 30 de setembre es podran llogar 
gratuïtament bicicletes reciclades al mòdul 
instal·lat al parc del Riu Ripoll. Els 
horaris són els dijous de 8 a 12 h i de 18 
a 21 hores i de divendres a diumenge de 
8.30 a 12 i de 18 a 21 hores.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals 
interessades i que organitzin actes
el mes de setembre, poden enviar 
la informació abans del 19
de juliol al correu electrònic 
info@ripollet.cat.

Festa Major’17

TALLER INFANTIL
DE FOTOGRAFIA
 Dissabte, 26 d’agost, a les 9 h
Per a infants de 8 a 12 anys. Inscripcions 
al Centre Cultural. Places limitades. Cal 
portar càmera digital. 
Ho organitza: AFOCER

XXVI CURSA BTT
 Dissabte, 26 d’agost, a les 10 h
Cal inscripció prèvia per a la Cursa 
competitiva i per a la Cursa popular al web 
www.pame-ripollet.org
Ho organitza: PAME
Hi col·labora: Club Ciclista Ripollet

BASQUET AL CARRER 3X3
 Dissabte, 26 d’agost, a les 10 h
Cal inscripció prèvia al Centre Cultural
Ho organitza: Bàsquet Sant Gabriel i 
Bàsquet Ripollet

ACTIVITAT FÍSICA I SALUT PER A
MAMIS&BEBÉS
Dissabte, 26 d’agost, a les 10 h
Inscripció prèvia al Centre Cultural Tel. 
935 046 025 o cultura@ripollet.cat
Ho organitza: Gimnàs Bunkay

TALLER D’INICIACIÓ DE 
GUITARRA I BAIX
Dissabte, 26 d’agost, a les 17 h
Inscripció prèvia al Centre Cultural Tel. 
935 046 025 o cultura@ripollet.cat
Ho organitza: Kanyapollet

XXXIX CURSA POPULAR
DE FESTA MAJOR
Diumenge, 27 d’agost, a les 9 h
Inscripció prèvia al web www.pame-
ripollet.org
Ho organitza: PAME
Hi col·labora: RUA

IX MARATÓ FOTOGRÀFICA
FESTA MAJOR RIPOLLET 
Diumenge, 27 d’agost, a les 10 h
Inscripcions a les 10 h a la carpa de 
l’entitat, davant el Centre Cultural
Enviament de les obres per correu electrònic 
fins a l’11 de setembre.
Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

VIII TORNEIG DE PARTIDES
RÀPIDES D’ESCACS FESTA
MAJOR VILA DE RIPOLLET
Diumenge, 27 d’agost, a les 17 h
Inscripcions per correu electrònic 
a escacsripollet@gmail.com i el mateix dia 
fins a les 16.45 h
Ho organitza: Club d’Escacs Ripollet

APERITIU PER A LA GENT GRAN
Dilluns, 28 d’agost, a les 13 h
Cal recollir invitació al Casal d’Avis
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet

Altres activitats
CURSOS INTENSIUS DE 
JULIOL AL CENTRE CULTURAL
 De l’1 al 21 de juliol, al Centre Cultural
SB Dance: classes de dansa els dimecres de 
17 a 19 h
Danza Joven Noelia España: dilluns i 
dimecres de 20 a 21 h
Parados Unidos: classes de zumba, els 
divendres de 10 a 11 h
Associació Racons per gaudir: classes de 
bachata, salsa i kizomba, els dimarts de 19 
a 21 h
A més, es continuaran realitzant els tallers 
de ioga i manualitats per a aturats 
a càrrec de l’Associació d’Aturats Ripollet-
Cerdanyola
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Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre 
la compra d’entrades dels 
espectacles programats als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat

Exposicions
CENTRE CULTURAL
Del 28 de juny al 21 de juliol a la 
Sala d’Art
“Fantasia i realitat”
Fotografies de Joan Serrano i 
Pedro Justicia, d’Acció Fotogràfica 
Ripollet
Inauguració: dijous, 6 de juliol, a les 
19.30 h

Els fotògrafs Joan Serrano i Pedro 
Justicia exploren la línia de frontera 
entre realitat i ficció a través de dues 
mirades radicalment oposades, fins i 
tot tècnicament. Mentre Justicia ens 
acosta al món dels somnis a través 
d’una col·lecció d’imatges on el color 
és el protagonista, Serrano, a través 
d’un fotoreportatge en sobri blanc i 
negre, ens condueix per una realitat 
prou desconeguda però, alhora, ben 
propera.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Del 29 de juny al 21 de juliol a la 
Sala 1 d’exposicions
“Ellos... los pequeños detalles!”
Fotografies de Marga Pérez
Inauguració: dijous, 13 de juliol, a 
les 19 h
Observando...
Luces... colores...
Éste es un viaje
Por esos pequeños detalles
Que me acompañaron en el camino
Unos ojos
Que miran diferente
A ese 
Nuestro río...
Lleno de cosas bellas...
De vida... 

-Marga Pérez

Tota la 
informació 
actualitzada a
ripollet.cat

Aquesta mostra és un viatge pel riu 
Ripoll -tan lluny i tan a prop alhora- 
de la mà de Marga Pérez i la seva 
mirada plena de sensibilitat per 
copsar la bellesa íntima dels petits 
detalls. 
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Del 28 de juny al 24 de juliol, al 
vestíbul
“Vivint la diversitat”
Exposició fotogràfica amb la  
col·laboració del GAG. Acte dins 
del programa 28 de juny per 
l’Alliberament LGTBI. 
Organitza: Ajuntament de Ripollet, 
Regidoria de Polítiques LGTBI. 

CASA NATURA
Permanent
“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
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InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet 
Youtube: RipolletTV
L’Ajuntament a la xarxa
ripollet.cat
Facebook: Ajuntament de Ripollet
Twitter: @AjRipollet 
Instagram: AjuntamentRipollet

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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—Jutjat de Pau: 936 918 304
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—Mossos d’Esquadra: 112 / 935 924 600
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—OAC: 935 046 000
—Oficina de català: 935 864 573
—Oficina Treball: 935 863 410
—Organisme de Gestió Tributària: 934 729 173
—PAME: 936 929 752
—PMO: 935 807 642
—Policia Local: 092 / 935 046 006 
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—Ripollet Ràdio: 935 942 164
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Alícia Gili
Coordinadora del Club
de Lectura de la Biblioteca
Municipal

qUI éS...

Historiadora, africanista i escriptora, 
Alícia Gili és coneguda a Ripollet per 
ser la coordinadora del Club de Lec-
tura de la Biblioteca. És llicenciada 
en Història Medieval i especialitzada 
en la Història d’Àfrica. A més, és una 
activista declarada que vol conscien-
ciar sobre els problemes que pateix 
el continent africà. La seva altra gran 
passió és l’escriptura. En l’últim Club 
de Lectura de Ripollet, els assistents 
van debatre sobre el seu darrer llibre 
El camí del Bandama Vermell, escrit a 
quatre mans amb la Sílvia Romero. 
Una oportunitat immillorable per co-
nèixer-la millor. 

Com va anar el Club dedicat al teu 
llibre?
Va ser una sessió especial, tot i que 
és un llibre difícil. A les escoles, l’he 
treballat amb els joves i és més fàcil. La 
gent gran ho passa pitjor perquè pensa 
que podrien ser els seus fills o els seus 
néts. Dos o tres lectors em van confessar 
que a la meitat de llibre no van poder 
continuar. 

Explica’ns la història. 
La novel·la sorgeix a partir d’un llibre 
anterior, Jocs de guerra, cosa d’infants, 
escrit mentre treballava a la Funda-
ció Akwaba en el conflicte de Costa 
d’Ivori amb els infants soldat. Tant a la 
Sílvia com a mi ens va quedar la sen-
sació que calia parlar-ne més. Per això 
vam escriure aquesta novel·la que, de 
fet, recull la història de tots els nens i 
nenes soldat que vaig conèixer a Costa 
d’Ivori, les seves veus, reunides en dos 

personatges que ens expliquen les seves 
experiències. 

Dos personatges que són germans...
Són dos germans que es veuen separats 
per la guerra, perden els pares i cadascú 
agafa un camí. D’aquí prové el títol, El 
camí del Bandama Vermell; el Bandama 
Vermell és un riu que travessa de nord 
a sud el país, que el divideix en dos, ja 
que passa gairebé pel mig, i que la gent 
utilitzava per fugir del conflicte cap 
als camps de refugiats. És una zona on 
molts infants van perdre els pares i es 
van trobar sols.

La història d’aquests dos germans tu 
l’has vist més d’una vegada.
Per desgràcia, sí. Però cal dir que Àfrica 
és molt gran, i no tot Àfrica està en 
conflicte... A Àfrica no només hi ha 
desastres, guerres... També hi ha alegria, 
dansa, música, literatura... Però en con-
flictes com els de Libèria, Costa d’Ivori 
o Ruanda, els nens han tingut un paper 
molt destacat, perquè són fàcils d’acon-
seguir i barats. Imagina’t quina arma 
més fàcil i barata aconsegueixes quan 
raptes o reclutes un nen.

Amb el que expliques, suposo que en-
tens perfectament als refugiats.
Oi tant! De fet, és un tema que ja existia 
fa anys. Ara ens hem adonat de l’exis-
tència dels refugiats perquè ens estan 
arribant a les nostres fronteres.

Ets tota una activista...
Crec que la lluita pels drets humans és 
un tema que està sempre en els meus 
llibres. És inevitable, em surt de dins.

T’has implicat sovint en algunes orga-
nitzacions solidàries...
Volia conscienciar sobre el desconei-
xement que hi ha respecte al continent 
africà. Coneixem la geografia, les fron-
teres i les ciutats de Catalunya, d’Es-
panya i fins i tot d’Europa, però quan 
parlem d’Àfrica, Àsia o Amèrica del Sud 
no en tenim ni idea. 

I d’on ve aquesta passió per Àfrica?
Sobretot pel meu pare, que era un gran 
lector i un apassionat d’Àfrica. De ben 
petita ja recordo que anàvem al Mercat 
de Sant Antoni a comprar llibres de Ver-
ne, de Salgari... Agafàvem els ferrocarrils 
a La Floresta i baixàvem fins a Barcelona 
cada diumenge per comprar llibres. Molt 
sovint ell comprava llibres ambientats a 
l’Àfrica i me’ls ensenyava. Des que tinc 

ús de raó, literatura i Àfrica han estat 
vinculades. Després vaig tenir com a 
professor a la Universitat de Barcelona 
al Ferran Iniesta, un mestre magnífic i 
el primer professor d’història de l’Àfrica 
que hi va haver a tot Espanya. 

Actualment estàs immersa en la pro-
moció de la lectura. Quants clubs de 
lectura coordines?
Ara en porto vuit. A Ripollet, és un club 
de lectura amb molta gent, que sempre 
està ple, que venen a totes les sessions, 
no se’n perden ni una. Quan no poden 
venir, em demanen disculpes; consideren 
que és una tasca que han de fer: venir, 
comentar el llibre, compartir-lo amb els 
companys, i són lectors molt intel·ligents 
i que tenen en compte tots els detalls. 

Quina edat tenen els participants dels 
clubs de lectura?  
Hi ha de totes les edats. He treballat 
molt amb joves, amb l’objectiu d’en-
grescar-los perquè tinguin gust per la 
lectura, a través dels còmics o dels llibres 
d’aventura. Aquí, a Ripollet, els assistents 
al Club de Lectura acostumen a ser més 
grans. De vegades, al·lucino perquè 
tenim senyores majors de 70, de 80 i fins 
i tot de 90 anys, amb una capacitat de 
lectura impressionant. Moltes, a més, han 
anat al centre de formació d’adults i han 
après a llegir i a llegir en català, amb un 
gran esforç per part d’elles. Elles també 
són activistes de la lectura. 

Jordi Sugrañes (Intus) / Reme Herrera

nnnnnn
Dones de 90 anys 
de Ripollet han après 
a llegir i en català; 
elles sí són activistes 
de la lectura
nnnnnn


