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Seguiu-nos
a les xarxes socials

@AJRipollet

També us podeu
informar a
www.ripollet.cat
i als mitjans municipals: 
a les xarxes socials @InfoRipollet
i a Ripollet Ràdio 
(91.3 fm i ripolletradio.cat)

Programació especial de dilluns a diumenge
—Butlletins horaris, de 8 a 22 h
—Especial informatiu, a les 13 i a les 18 h
—Clàssics contemporanis, les 24 h
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A Ripollet, aquest 2020

DESTAQUEM

Fruit del treball i la reflexió a la Taula del Pla de Xoc, entorn 
la necessitat de recuperar i reparar la vida social i emocional 
de tots els veïns i veïnes de Ripollet i de tenir cura els uns dels 
altres, l’Ajuntament aposta per “obrir l’estiu”, en la línia de do-
nar resposta a les diferents necessitats del veïnat, ajudant a re-
cuperar-se de les conseqüències dels gairebé tres mesos de con-
finament. És per això, que es vol donar vida als espais i carrers, 
adaptant-los als nous usos socials i a les noves necessitats de 
seguretat i protecció, mentre avancem a un escenari de “nova 
normalitat”.
La desescalada ha permès la recuperació de la vida als 
carrers, amb l’obertura de serveis i equipaments, 
l’activació del comerç i la restauració, així com 
la flexibilització de la mobilitat. Ara és el 
moment de reparar la vida comunitària, 
donant prioritat a la inclusió dels més 
desfavorits, especialment als ca-
sals d’estiu i a les activitats cul-
turals i de lleure d’aquests tres 
mesos d’estiu.

Obrim      l,estiu!
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L’hora de
reparar la vida

REPORT

L’hora de reparar la vida va de 
la mà dels plans de desescala-
da Obrim Ripollet i del Pla de 
Xoc contra la crisi econòmica i 
social que ha provocat la situ-
ació d’alerta sanitària i que ha 
paralitzat el sistema durant 
tres mesos. La primera de les 
fases de recuperació comença 
amb el programa “Obrim l’es-
tiu”, que va més enllà de l’una 
agenda d’activitats d’oci, per 
esdevenir un pla d’acció soci-
al a les famílies més vulnera-
bles, dotant-les d’oportunitats 
d’acompanyament a través del 
lleure en comunitat.

Un nou horitzó,
més realista i humà
Tal com va explicar a la roda de premsa de presentació d’Obrim 
l’estiu, el passat 16 de juny, la regidora d’Esports, Andrea Guijarro 
(foto), “des del 14 de març ens hem hagut d’adaptar a una nova 
forma de vida, on s’ha fet visible el valor de les feines més preca-
ritzades que, alhora, són feines feminitzades. Però també hem vist 
com, en situacions límit, hi ha persones i grups que reaccionen 
augmentant la seva cohesió, com una forma de defensa davant el 
patiment i la desestructuració social. Moltes vegades la gent treu 
recursos insospitables o es replanteja la seva existència de cara a un 
nou horitzó, més realista, més humà”. En aquest avançament cap 
a un escenari de “nova normalitat”, l’Ajuntament no oblida l’aïlla-
ment social patit per la ciutadania i que ha intentat suplantar amb 
les oportunitats de les noves tecnologies, tot i ser conscients que hi 
ha persones que s’han quedat enrere.
Amb el pas a la fase 3 i, a partir del dia 22 de juny, un cop finalitzat 
l’estat d’alarma, entrar en l’anomenada “nova normalitat”, segons 
Guijarro, “ara ens toca deixar la por de banda i, des 
de la responsabilitat i la prudència, tornar a recu-
perar la vida, la cultura, l’esport, els barris i en 
definitiva, la vida en comunitat”. Entenent que 
tant l’impacte d’aquesta crisi com les necessitats 
que ha generat són diferents segons el grup 
d’edat, el gènere, la situació social o les experi-
ències viscudes, l’Ajuntament planteja accions 
que tinguin en compte les necessitats de tots els 
col·lectius, reactivant el teixit social i comunitari 
i intentant ser flexibles per respondre a l’enri-
quidora diversitat de la nostra ciutat 
i sempre dotant-nos de les mesu-
res sanitàries adients per tal de 
garantir el correcte desenvolu-
pament de cada actuació.
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Recuperació
física i emocional
“Obrim l’estiu” oferirà durant els pròxims mesos un 
seguit d’experiències encaminades a fer un acompa-
nyament en la recuperació física i emocional a tota 
la població però, sobretot, d’aquelles persones i famí-
lies que la crisi sanitària ha posat en risc i en un estat 
de vulnerabilitat. Des d’una mirada de proximitat, es 
vol dotar d’espais segurs perquè aquesta recuperació 
es faci en espais inclusius i d’acompanyament. També 
es descentralitzen les propostes per a gent gran, per a 
infància, adolescència, joventut i famílies, i es crearan 
sinergies amb les entitats, els col·lectius i les associa-
cions de Ripollet.

Primer
la reparació, 
després la
conciliació
En la roda de premsa telemàtica del passat 
16 de juny, el regidor de Cultura, Oriol Mor 
(foto), va explicar que durant les darreres set-
manes han treballat conjuntament amb les 
entitats dins la comissió de desenvolupament 
comunitari de la Taula del Pla de Xoc, per a 
planificar aquest programa reparador d’estiu 
que té intenció de començar tot just després 
de la setmana de Sant Joan, coincidint amb 
la finalització de l’estat d’alarma. En aquest 
marc, el primer projecte que s’engegarà són 
les propostes de casals d’estiu treballades a 
la Comissió de lleure i esportiva del Consell 
Escolar Municipal. La Comissió ha treballat, 
des del primer moment, en adaptar a la nova 
situació el model conegut fins ara, basat en 
les entitats locals de lleure i esportives i en el 
casal municipal d’esports. Les normatives ex-
cepcionals per les actuals circumstàncies han 
obligat a replantejar-nos el desenvolupament 
ordinari dels casals d’estiu.

Una campanya 
acolorida i vital
Andrea Guijarro va ser l’encarregada de pre-
sentar la imatge que il·lustra la campanya, 
acolorida i vital, i que simbolitza com les per-
sones, ara transformades en punts de color, 
tornen al contacte, no físic sinó social, mal-
grat l’estricta normativa. Aquest “Obrim” no 
és només una obertura d’espais físics i d’equi-
paments, com va explicar la regidora d’Es-
ports, sinó que “és sobretot una obertura de 
totes les persones que viuen a Ripollet a uns 
valors de solidaritat, ajuda i responsabilitat 
social, valors que ja estan al nostre ADN i així 
ha quedat palès en aquests temps tan durs”.

Escolta
l’entrevista
Oriol Mor
Regidor de Cultura

https://www.ripolletradio.cat/2020/06/16/especial-coronavirus-16-06-2020/
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Reinventant
els casals
d’estiu
L’Ajuntament, com cada any, ha posat a dis-
posició de les entitats les infraestructures, 
sostenir costos de neteja i subministraments 
i suport econòmic a través de subvenció. Tot 
i això, la crisi sanitària i les noves mesures de 
seguretat han fet que moltes entitats veiessin 
impossible la posada en marxa dels seus casals 
i, aquelles que han decidit tirar-los endavant, 
han hagut d’adaptar-se a la a una nova i com-
plexa situació. En aquest sentit, enguany les 
propostes d’aquest estiu són de menys places, 
però igualment enriquidores, amb un afora-
ment màxim de 80 places per activitat, per tal 
de garantir les mesures d’higiene, seguretat 
i convivència. Aquesta limitació d’oferta de 
places ha portat a la comissió a replantejar-se 
l’aplicació de criteris, modificar-los per facili-
tar que les entitats puguin reparar i recuperar 
pedagògicament el temps de confinament 
amb els infants i joves amb qui habitualment 
treballen. L’objectiu és pedagògic i emocio-
nal, per tal de compensar físicament i emo-
cionalment el buit que va suposar deixar de 
banda durant gairebé 3 mesos les activitats de 
lleure i esportives.

Les entitats que han decidit tirar endavant els 
seus casals són:
—Esplai l’Estel: 80 places, a l’escola Enric 

Tatché.
—Esplai La Gresca: 80 places a l’Escola Es-

cursell + 30 per a joves Lluís Companys.
—Club Basquet Sant Gabriel: 80 places a 

l’Institut Can Mas, principalment per so-
cis que hagin fet activitat anual.

—Futbol Sala Ripollet: 80 places a l’Escola 
Ginesta.

—Club Tenis Ripollet: 80 places entre el Po-
liesportiu i Sandacos.

“Obrim l’estiu”
fins al setembre
Segons va anunciar el regidor de Cultura, la setmana del 
29 de juny es presentaran altres propostes educatives i per 
a joves, com ara el circ social a l’estiu amb l’obertura dels 
patis, gestionat per Joventut. La programació d’activitats 
de juliol a setembre s’està treballant amb les entitats, se-
guint els eixos de cultura, esports i joves. Es realitzarà a 
espais a l’aire lliure, amb les mesures de seguretat i afora-
ment recomanades. Inclourà propostes com ara la Ikigai 
Japan Week, espectacles al carrer i exhibicions d’entitats, 
cinefòrums, concerts musicals o exhibicions de dansa i 
teatre, foment de la lectura, activitats de patrimoni i dinà-
miques esportives, amb activitats també per a gent gran.

Suport de
Drets Socials
Algunes d’aquestes entitats ja han començat 
les inscripcions, tenint en compte els seus 
usuaris habituals. Els casals començaran el 
29 de juny. Pel que fa a la proposta d’Esports, 
també afectada per l’adaptació a les noves 
mesures de prevenció i de seguretat, el plan-
tejament de l’escola esportiva d’aquest any se 
centra a poder oferir activitats reparadores a 
la infància que més ha patit l’impacte de la 
crisi sanitària. Per totes aquestes famílies que 
requereixen un suport pels seus fills i filles, 
Drets Socials realitzarà l’atenció, informació, 
valoració social en l’àmbit emocional i econò-
mic d’ajuts i derivació si s’escau, amb criteris 
objectius i pedagògics adequats. Així, amb el 
suport de l’àmbit de Drets Socials, es realitza-
rà un casal a mida per aquelles famílies que la 
seva situació de vulnerabilitat social les facin 
més prioritàries que mai.
Tant la proposta municipal d’Esports com 
les altres de les entitats comptaran amb el su-
port tècnic de la Comissió de lleure i esport i 
també de dos educadors que acompanyin en 
la tasca de reparació emocional dels infants.

Ens volem vives
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#ProuFeminicidis

Ens volem vives
Si has patit o pateixes una situació
de violència masclista, posa’t
en contacte amb nosaltres
SIAD — Servei d’Informació
i Atenció a les Dones de Ripollet
Tel. 935 046 040
A/e: siad@ripollet.cat

Institut Català
de les Dones (24 h)
900 900 120 

 671 778 540
Ministerio de Igualdad 
016 

Publicitat institucional
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En què ha canviat el vostre casal d’estiu aquest 
any?
L’Estel: Cada any oferim un servei d’acollida de 8 a 9 
h, el Casal de 9 a 13 h i després menjador, fins a les 16 
h. Aquest any malauradament només podrem oferir 
el servei de Casal, i amb menys places. Normalment 
acollim unes 200 persones i aquest any en seran entre 
76 i 80, del 29 de juny al 31 de juliol.
La Gresca: Com sempre hem estat treballant en una 
proposta per a infants i per joves, però aquest any 
oferirem una proposta més allargada: des de finals de 
juny fins al mes de setembre. A més, ho farem amb 
períodes quinzenals i no setmanals, tant per motius 
de seguretat com per logística interna. A part de tot 
això, les activitats evidentment hauran de canviar per 
adaptar-se a les mesures de seguretat.

Comptareu amb grups reduïts?
L’Estel: Aquest any en funció de l’espai pots tenir 
més o menys places. Nosaltres tenim un espai bastant 
gran com és l’Escola Tatché, que ens permet un mà-
xim de 80 places. I com que com a molt podem tenir 
10 infants per grup, els haurem de dividir en 8 grups.
La Gresca: El protocol ens mana treballar amb 
unitats de convivència d’aquest màxim de 10 in-
fants, dirigits per un monitor o monitora. És a partir 
d’aquests nuclis que desenvolupem totes les activitats 

durant el casal, serà com una colla. Aquestes colles 
s’interrelacionaran només entre elles, però no amb 
altres colles del mateix casal de forma física. Ho faran 
a través de diverses activitats que no necessitin estar 
en contacte.

Us és molt difícil arribar a complir amb tots els 
protocols?
L’Estel: El difícil més que complir-los és estar al dia: 
cada poc temps surten notícies noves i es van actu-
alitzant. Però nosaltres des de sempre volem donar 
un casal i ho volem fer amb les millors 
condicions possibles, fent que sigui 
segur perquè famílies i infants puguin 
gaudir durant tot l’estiu. Al mes 
d’abril vam començar a compartir la 
informació a través de la comissió de 
casals de l’Ajuntament, entre totes ens 
hem estat ajudant.
La Gresca: Aplicarem totes les me-
sures que ens demanen i més. 
Hem desplegat el protocol i 
hem intentat també arribar 
una mica més enllà, per 
tal de garantir la segure-
tat de tothom, infants i 
treballadors.

FEM PINYA
Maria Soto
Monitora del Centre d’Esplai l’Estel
Marta Buxó
Directora del Centre d’Esplai La Gresca

Les entitats, preparades 
per a uns casals d’estiu 
excepcionals

Escolta
l’entrevista
Maria Soto
CE l’Estel

Escolta
l’entrevista
Marta Buxó
CE La Gresca

https://www.ripolletradio.cat/2020/06/18/especial-coronavirus-18-06-2020/
https://www.ripolletradio.cat/2020/06/19/especial-coronavirus-19-06-2020/
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En el cas que hi hagi algun cas positiu o 
sospitós de COVID-19-19, què haureu de fer?
L’Estel: D’entrada es posarà el grup de convivència 
en quarantena. És per això que hem de fer grups de 
convivència petits. Si anés a més, es podria arribar 
a tancar el casal. Això passaria si, per exemple, un 
infant donés positiu i tingués algun germà a un altre 
grup. Nosaltres intentarem que entre grups no hi 
hagi contactes, però això mai es pot assegurar al cent 
per cent malgrat que estiguem molt pendents d’ells 
constantment. També podria haver-hi un positiu 
entre els monitors, i seria més complicat de tractar.
La Gresca: Un dels motius d’aquests grups reduïts 
és poder garantir la traçabilitat, és a dir, si hi ha 
un contagi poder veure qui ha estat en contacte 
amb aquest infant o monitor. A més a més, amb 
la reducció dels contagis les últimes setmanes, crec 
que són mesures molt restrictives però bones per 
a la prevenció. Si sortís un positiu ve marcat per la 
norma, s’estableixen mesures de confinament per 
als grups de convivència, per no afectar la resta de 
colles. I si oferim també períodes quinzenals d’ins-
cripció és perquè la quarantena és quinzenal.

Després de mesos sense veure els seus amics us 
serà difícil fer que els nens i nenes guardin les 
distàncies de seguretat?
Estel: Serà difícil, són els seus amics i fa temps que 
no es veuen. Però des del primer moment intenta-
rem ensenyar-los el perquè d’aquesta situació tan 
excepcional.

La Gresca: Està clar que fàcil no ho serà. 
Nosaltres hem de posar les mesures i 

les hem de garantir, però al carrer la 
realitat és diferent de la que marca 

el protocol, nosaltres garantim 
aquesta mesura al casal però 
la veritat és que als parcs i a les 
places la realitat que es veu és una 

altra. Les activitats 

que proposem contemplen totes aquesta mesura, 
hem pensat en activitats que no necessiten el contacte 
físic. Per exemple, si cada any juguem a fer una guerra 
de petons, aquest any farem una guerra d’aigua.

Noteu preocupació per part de les famílies?
L’Estel: Primer vam preguntar a les famílies que ja 
són usuàries nostres, per veure si hi havia demanda, 
ja que vam decidir que aquestes poques places que 
tenim fossin preferentment per ells. Al principi sí 
que hi havia poca gent apuntada, però al final no hi 
ha tanta preocupació. Ens tenen confiança i no hi 
haurà problema.
La Gresca: Evidentment que les famílies estan 
preocupades, i et puc contestar també com a mare. 
Ens preocupa molt, i això per a moltes famílies serà 
un pas difícil de fer. Moltes famílies i infants porten 
mesos tancats a casa, obrir-nos a l’exterior vol dir 
vèncer unes pors a socialitzar de nou, a saber tornar 
al món, no només a la malaltia. També ens podem 
trobar amb nens i nenes que tinguin aquesta por.

Què heu estat fent aquests mesos sense poder 
fer la vostra tasca habitual?
L’Estel: Ens hem seguit reunint per via telemàtica, 
i hem buscat oferir una sèrie de jocs a través de les 
xarxes socials. Un dels que va tenir més èxit va ser un 
en què ensenyàvem fotos dels monitors quan érem 
petits i havien de jugar a veure qui ens reconeixia. 
Però ja tenim ganes que arribi el casal, trobem molt 
a faltar els nostres infants i esperem que ells a nosal-
tres també. Intentarem que aquest casal sigui el més 
normal possible i que estiguem tots junts de nou.
La Gresca: Estem molt contentes de la tasca que 
hem estat fent. Vam assumir un repte de canviar 
totalment la nostra activitat en poques hores, de 
forma telemàtica. No hem descansat ni hem deixat 
de tenir contacte amb cap dels col·lectius amb qui 
treballem dia a dia des del barri. Hem fet diferents 
propostes: reptes setmanals, connexions diàries amb 
els nostres grups d’edat sigui per activitats lúdiques 
o acompanyament... També hem estat en contacte 
amb les escoles i hem ajudat a fer de pont. Penso que 
hem estat a l’altura i que no se’ns podria demanar més 
perquè, millor o pitjor, hem fet tot el que hem pogut.

Jordi Pi Lletí / Intus
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Una revetlla de Sant Joan 
segura, en espais oberts
i grups reduïts

REPORT

L’objectiu és promocionar una festa 
familiar i en petits grups, amb la possibili-
tat de celebrar-la al carrer, prèvia autoritza-
ció. També es demana col·laboració a la ciu-
tadania per aconseguir una festa inclusiva.
La nit del 23 de juny volem que Ripollet 
visqui la màgia de Sant Joan, tot i ser una re-
vetlla diferent, marcada per la COVID-19 i 
la responsabilitat compartida per tal d’evitar 
possibles contagis. L’Ajuntament de Ripollet 
aposta per un Sant Joan amb grups reduïts, 
amb la família i els amics, preferentment en 
espais oberts, i amb molta precaució, tant per 
evitar contagis com accidents en l’ús de ma-
terial pirotècnic. La revetlla es podria realit-
zar en fase 3 de desescalada o, fins i tot, dins 
la “nova normalitat”. El govern municipal 
vol que la ciutadania no tingui por de cele-
brar-ho, sempre amb totes les precaucions.
Tradicionalment, veïns i veïnes d’alguns car-
res de Ripollet demanen cada any celebrar la 
seva pròpia revetlla popular. L’Ajuntament 
vol promoure aquesta pràctica, donat que 
petits grups i a l’aire lliure pot ser la millor 
fórmula per una revetlla divertida i segura. 
Per fer-ho, recordem que cal demanar el per-
mís a Serveis Municipals, a través d’una ins-
tància, aportant la documentació requerida.
Enguany, prèvia autorització de la Delegació 
de Govern, s’ha permès la instal·lació de 5 
casetes de venda de petards, les mateixes que 
l’any passat, amb llicència per vendre fins al 
pròxim 25 de juny. 

Evitar el risc
pirotècnic
i sanitari
El departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya ja ha fet públiques les pautes 
de celebració de la revetlla de Sant Joan en el 
marc de la COVID-19, amb recomanacions 
tant pel que fa a la manipulació de materi-
al pirotècnic com pel risc sanitari. Sobre el 
risc pirotècnic, cal mantenir els elements de 
prevenció i seguretat en l’ús de pirotècnia, 
sobretot per la prevenció d’incendis i es pro-
hibeixen llençar coets a menys de 500 metres 
de zona forestal. 
Sobre l’emergència sanitària, s’han de com-
plir les recomanacions de distància física: no 
estaran permeses les celebracions massives ni 
les aglomeracions habituals que solen pro-
duir-se la nit de Sant Joan. A més, caldrà anar 
amb cura amb el gel hidroalcohòlic donat 
que és inflamable i per tant no es pot utilitzar 
mentre es manipula pirotècnia i ha fet un toc 
d’atenció amb l’ús de les mascaretes.

Més
Informació

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/mes_consells_dautoproteccio/revetlles/
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Consells
sobre compra
i manipulació
de petards
Quan anem a comprar petards,
cal tenir en compte el següent:
—Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics 

homologats en un establiment autoritzat i deixeu-
vos assessorar per un professional.

—Es poden comprar petards en línia i recollir-los a la 
botiga amb cita prèvia per evitar aglomeracions.

—Seguiu les mesures d’higiene i protecció establertes a 
l’establiment.

Abans de manipular els petards
—No us guardeu petards a les butxaques.
—Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards
—No subjecteu els petards amb les mans.
—No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
—Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material 

pirotècnic: metxes i similars.
—Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us 

doni temps d’enretirar-vos.
—Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap 

de 30 minuts i remulleu-lo.

On encendre els petards amb seguretat
—No llanceu coets ni petards a menys de 500 metres 

de zones boscoses.
—No llanceu mai petards contra ningú.
—Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa 

i els tendals, i tancar portes i finestres.
—No encengueu cap petard dins les cases.
—No llanceu ni manipuleu petards des de balconades 

ni finestres.
—Tingueu cura del mobiliari urbà a l’hora de llençar 

un petard.

Mesures
de protecció
per a la
COVID-19
—Celebra una festa de Sant Joan 

única, en grups reduïts de perso-
nes (familiars o amics).

—Evita les festes amb aglomeracions 
de gent.

—Mantingues les mesures de protec-
ció i higiene per prevenir contagis, 
com l’ús de mascareta, la distància 
física entre les persones, el rentat 
de mans amb aigua i sabó.

—Si fas ús de pirotècnia no facis 
servir el gel hidroalcohòlic: són 
incompatibles.

—Evita compartir menjar i estris a 
l’hora dels àpats.

1

2
3

4



Agenda cultural i de ciutat a Ripollet  005 — Juny 202012  Agenda cultural i de ciutat a Ripollet  005 — Juny 2020

Una revetlla inclusiva
amb les persones i animals
sensibles als petards
A petició de diversos col·lectius 
del municipi, l'Ajuntament també 
demana a la ciutadania que aquest 
Sant Joan siguem respectuosos 
amb aquelles persones i animals 
sensibles als estímuls que provo-
quen els focs artificials i els petards. 
Aquest estrès ambiental els poden 
provocar fàcilment una sobrecàr-
rega sensorial per sobre del llindar 
tolerable que desemboca en crisi, 
atacs d'ansietat o pànic, bloquejos i 
fins i tot dolor. En aquest sentit, es 
demana que no es llencin petards 
a prop d'habitatges i en hores que 
puguin molestar els dies previs a la 
revetlla. Així mateix, les explosions 
dels petards afecten molt als ani-
mals de companyia, que els poden 
provocar ansietat, por descontrola-
da, estrès posttraumàtic, taquicàr-
dia i fins i tot la mort.
Des d'Aspasur, Maria Mayer expli-
ca que “no encasellaria només a les 
persones amb autisme o epilèpsia 
com les que pateixen pels sorolls 
de la nit de Sant Joan. Nosaltres 
tenim nois amb aquestes patolo-
gies que a uns els agraden i a altres 
no". Per a Mayer, "hauríem de res-
pectar les limitacions de cadascú i 
ponderar una millor convivència 
i més després l'experiència de la 
COVID-19-19, que ens ha fet em-
patitzar i prendre mesures de segu-
retat". Així mateix, també posa el 
focus en com afecten als nadons i 
la possibilitat que es creïn llocs es-
pecífics per tirar els petards.

Mª Carmen Albalate, de Sonreir es 
vivir, coincideix amb la complexi-
tat de la relació dels nens amb dis-
capacitat psíquica amb els petards. 
“Un 70% dels nens autistes ho pas-
sen malament, perquè és una cosa 
que no controlen, no saben per on 
venen i els fan por. En canvi, hi ha 
altres nens que els gaudeixen mol-
tíssim, perquè per a ells és una fes-
ta. A l’associació tenim, per exem-
ple, el cas d’una nena amb poca 
visió i audició que li encanten per-
què sent el pum al cor. O algunes 
persones amb Síndrome de Down, 
que també els adoren. Així que te-
nim un dilema. Algunes famílies es 
queden a casa i en canvi altres sur-
ten a passar-ho bé. Una altra cosa 
és la fira. Si ens deixessin una franja 
sense música, els nens que no su-
porten els sorolls podrien muntar 
a les atraccions”. Per això Mª Car-
men demana compressió tant amb 
els pares que veuen patir els seus 
fills amb discapacitat i que voldri-
en que es prohibissin els petards 
com per als que volen gaudir-los.

Des d'Animales Ripollet, Noe 
Almeida, manifesta que s’estimari-
en més que no hi haguessin festes 
amb petards, ja que, especialment 
als gossos, entre el 54% i el 70%, els 
creen una gran ansietat. Per això, 
fa una crida a "que la gent sigui 
conscient que molts gossos tenen 
la sensació que van a morir i que 
l'única sortida que tenen és fugir. 
Hi ha casos que només s'amaguen, 
si no que escarben i tremolors i 
la por a sortir al carrer els poden 
durar dies, perquè noten l'olor de 
pólvora". Per això, Animales Ri-
pollet recomana "no fer esclatar els 
petards en zones molt residencials, 
on viuen les famílies amb animals" 
i que els llancin en espais oberts, 
on l'olor escampa abans. També 
informen sobre la conveniència 
d'entrenar-los prèviament per als 
sorolls, posant-los gravacions de 
petards de Youtube. Finalment, 
Noe Almeida aconsella respectar 
si l'animal vol estar amagat, ja que 
és el seu instint de protecció i que 
se'ls porti aigua i se'ls deixi estar cò-
modament refugiats, amb les por-
tes i finestres tancades per aïllar-los 
al màxim. Quant a la medicació, 
adverteix no que se'ls administrin 
calmants, si no són prescrits pel seu 
veterinari.

Sonreír es vivir
a les xarxes
socials

Animales Ripollet
a les xarxes
socials

https://www.facebook.com/AsociacionSonreirEsVivir/
https://www.facebook.com/animalesripollet/
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TAQUICÀRDIA

ELS PETARDS

ENS PROVOQUEN

ANSIETAT

POR

HIPERVENTILACIÓ
   @fufi_style
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L’Arxiu Municipal,
memòria d’una ciutat 
oberta a la ciutadania

El Servei d’Arxiu de l’Ajuntament de Ripo-
llet s’encarrega de gestionar la documentació que 
genera o rep aquest organisme. Entre les diverses 
funcions hi ha la de classificar, descriure, avaluar, 
conservar o difondre la documentació i la infor-
mació.
El seu fons disposa de les sèries documentals de les 
Actes del Ple disponibles des de l’any 1844, els expe-
dients d’obres des del 1853, Cadastres des del 1762 
i altres que aporten informació sobre les persones, 
l’economia, l’agricultura, la indústria, la migració o 
la vida cultural de Ripollet. Altres documents sig-
nificatius són l’expedient dels comptes de propis 
del Comú del segle XVIII, un alçat del desaparegut 
Celler cooperatiu, un full de l’estat de les finques i 
béns de Santiga per a la contribució de 1818, les actes 
de desllindament i la proposta d’agregació del muni-
cipi a Cerdanyola, el reglament de la Societat Coral 
el Vallès o l’expedient de comptes per unes obres de 
fortificació de l’any 1839.
L’Arxiu també accepta la donació o cessió de fons i 
col·leccions d’interès d’entitats, d’empreses o de famí-
lies de Ripollet, amb la finalitat de conservar-los i de 
facilitar-ne la consulta. És el cas d’Amics del Teatre 
o de la Comunitat de regants del riu Ripoll. També 
hi ha disponibles altres tipologies documentals com: 
cartells, bans, cartografia, fotografies o programes de 
festa major.
A més de permetre la consulta física, també es pro-
mou la divulgació i l’accés a la informació mitjan-

COLUMNA
VERTEBRAL

çant guies, inventaris o catàlegs.  Altres ac-
cions de difusió són la recent campanya de 
participació ciutadana sobre la pandèmia 
de #arxivemlaCOVID-19, i en la que ja han 
participat 7 veïns cedint 40 imatges o vídeos. 
També col·laborem amb l’Associació d’Arxi-
vers Catalans i la Xarxa d’Arxius Municipals 
en la celebració del Dia internacional dels 
arxius, per tal d’explicar l’experiència viscuda 
amb algun arxiu o com capturar i preservar 
les fotografies del mòbil (http://xam.diba.
cat/node/1977). Assessorem a les regidories 
de Patrimoni i Memòria Històrica a través 
del CIP Molí d’en Rata, com és el cas de la 
commemoració del 70è aniversa-
ri de l’explosió del polvorí mili-
tar i que recentment s’ha publi-
cat a la web municipal. 
També es vol crear sinergies 
amb les entitats culturals per 
a millorar la gestió de la 
seva documentació i 
possibilitar-ne la con-
servació a llarg ter-
mini com a memò-
ria de Ripollet.

Casto Sorlí Moliner

Arxiver municipal

de Ripollet
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Els dibuixos, cartes, pancartes, fotos, vídeos
o qualsevol altre document textual o gràfic
són molt importants per a deixar testimoni
i explicar en un futur el moment excepcional 
que estem vivint.

A Ripollet,
som memòria

#ArxivemlaCovid-19

Fes-nos arribar aquest material
a l’Arxiu Municipal
Per correu electrònic
A/e: arxiumunicipal@ripollet.cat
Presencialment
Cal demanar cita prèvia al telèfon
935 046 000
Cal indicar la següent informació:
—Autor de la fotografia, vídeo o 

document textual o gràfic.
—Ubicació (barri, carrer o zona 

aproximada).
—Data d’enregistrament.
—Títol (acció que es recull, de la forma 

més breu possible).
—Accés i difusió (indiqueu que cediu 

el dret a reproduir-lo i consultar-lo).

Ajuda’ns a conservar la memòria
de la ciutat
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70 anys de l’explosió 
del polvorí

FEM MEMÒRIA

Aquest any és el 70è aniversari de l’explosió 
del polvorí de Ripollet, que va tenir lloc la mati-
nada del 6 de juny de l’any 1950 i que es va sentir 
a bona part del Vallès.

A finals de l’any 1930, el Govern Militar havia adqui-
rit uns terrenys que comprenien una gran part de les 
finques de Can Mas i Mas Duran situades entre els 
termes municipals de Ripollet i Montcada i Reixac. 
L’espai comprenia dos lots iguals de 43 hectàrees al 
preu de 2,25 i 3,25 pessetes el m2. Les terres es van 
vendre per un total de 2.365.000 de les antigues pes-
setes. Aquesta àrea es va dedicar a la instrucció mili-
tar i a les practiques de tir, motiu pel qual hi havia un 
polvorí. Durant la Segona República es va considerar 
la necessitat de destruir el complex, que albergava tro-
pes permanents i oficials, pel perill que representava 
per a la població que vivia al seu voltant. L’esclat de 
la Guerra Civil, l’any 1936, va aturar aquest projecte.
La deflagració del polvorí va causar quantiosos danys 
materials a Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyo-
la. Les causes es van atribuir a la calor excessiva, un 
llamp i, finalment, a un accident, segons la versió 
oficial. En qualsevol cas, el fet que l’explosió fos de 
nit, quan la gent dormia, ben segur que en va reduir 
l’impacte.
A Ripollet l’episodi es va conèixer popularment com 
‘la nit dels calçotets’, perquè van ser molts els veïns 
que aquella nit calorosa van sortir al carrer amb el 
que duien posat, alertats per l’explosió.
Amb l’arribada d’aquest 70è aniversari hem anat a 
buscar informació sobre aquests fets a l’Arxiu muni-
cipal de Ripollet, on hi ha un expedient, d’accés limi-
tat, d’aquest succés de la història contemporània del 
municipi.

A les vuit del matí, del mateix dia de l’explosió, es reu-
nia la Comissió Municipal Permanent per tal d’ava-
luar els desperfectes i fer una quantificació econòmi-
ca dels danys, que per sort només van ser materials, si 
més no, aquesta va ser la versió oficial. El Consistori 
va sol·licitar a l’arquitecte i a l’aparellador municipal 
que fessin una avaluació i un inventari dels desper-
fectes.
La referida documentació municipal fa referència al 
“Expediente general instruido como consecuencia 
de la explosión del polvorín de la zona militar, de los 
daños materials de este termino municipal” que es va 
tramitar durant quatre dies i on es va recollir tots els 
desperfectes derivats de l’explosió. Aquest document 
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consta, també, de 34 fotografies originals del peritat-
ge realitzat. L’explosió va afectar edificis municipals 
com les “Escoles Nacionals” (actual Anselm Clavé), 
fàbriques com la Uralita, cases privades i els cines 
Coliseum i Cot entre d’altres. La despesa econòmica 
dels desperfectes va ser quantificada en un total de 
més de quatre milions de les antigues pessetes.
Un dels temes més interessants d’aquest expedient és 
conèixer com després de l’explosió, va començar un 
contenciós per part del Consistori amb tot un seguit 
de reclamacions adreçades al Juez Instructor del Juz-
gado Militar Especial de la 4ª Región Militar per tal 
de poder cobrar les corresponents indemnitzacions. 
Com a dada curiosa un dels primers requeriments 
que es fa des de el Gobierno Civil de la Provincia de 
Barcelona, és que el Consistori faci una relació de les 
persones que es troben en una situació de pobresa i 
no poden fer front pels seus propis mitjans a les des-
peses que els hi van ocasionar la deflagració.
L’any 1955, cinc anys després del peritatge realitzat 
pel Consistori, la Capitania General va portar a ter-
me el seu propi peritatge i així ho van comunicar a 
l’Ajuntament en data 9 d’abril, en una carta que es 
conserva a l’Arxiu municipal de Ripollet.
L’any 1957 el Ministerio del Ejército en la causa de 
l’Ajuntament de Ripollet i d’alguns dels seus veïns de-

termina “que 
se desestima la 
concesión de 
indeminzación 
... que impor-
ta la tasación 
de los daños 
causados en 
fincas de pro-
piedad parti-
cular ya que 
nadie responde 
de aquellos su-
cesos que no 
hubiera podi-
dio preverse o 
que previstos 
furan inevi-
tables”, i amb 
nota aclaridora 
van recomanar 

portar el cas a instàncies superiors per la via ordinària 
civil.
A l’expedient ressenyat hi trobem els certificats dels 
damnificats, on s’expliciten els danys que han patit 
i les cartes del Consistori especificant una vegada i 
una altra la relació de persones afectades, així com 
les despeses econòmiques que van haver d’assumir. 
Com hem vist, els afectats van acabar als tribunals 
i van poder cobrar les indemnitzacions, finalment, 
l’any 1963, tretze anys després de l’explosió.
Les quantioses pèrdues econòmiques i la batalla legal 
que van emprendre els veïns i el Consistori només és 
un dels aspectes d’aquest accident. De ben segur que 
la informació de la que disposem a l’Arxiu municipal 
es podrà veure ampliada, en el seu moment, amb la 
informació que hi pugui haver a l’Arxiu Intermedi 
Militar Pirenaic, situat al Cuartel del Bruc de Barce-
lona, el qual depèn del Sistema Arxivístic de la De-
fensa (Ministeri de Defensa).
L’any 1976, el Pla General Metropolità, encara vi-
gent, va qualificar els terrenys com a “sòl no urba-
nitzable”. D’aquesta manera els edificis construïts, 
en aquesta zona, es consideraven zona rústega, clau 
21, en tant que es va estimar que tota l’àrea queda-
va afectada per una possible explosió. Aquestes illes 
urbanes eren les delimitades pel límit del terme amb 
Montcada i Reixac (camí de la Serra), el carrer de la 
Mercè i el carrer de Sant Jaume.
L’any 1983 es va abandonar l’ús militar de la zona i 
l’any 1995 es van enderrocar tots els edificis militars 
menys la capella, punt de trobada durant anys de la 
celebració del Rocío a Ripollet.
L’any 1999 el Ministeri de Defensa va decidir vendre 
gran part del sòl pel seu rendiment urbanístic a l’In-
casol. En l’actualitat els ajuntaments de Montcada 
i Reixac i Reixac i de Ripollet (municipis als quals 
pertany la finca) confien aconseguir la titularitat mu-
nicipal de la mateixa, per tal de preservar el Torrent 
de Mas Duran i l’ecosistema que l’envolta.
Grups ecologistes i plataformes veïnals han portat a 
terme diversos actes reivindicatius en contra de la re-
qualificació dels terrenys.

Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata
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Dilluns 22
Inici de l’Aula d’Estudi
A la Biblioteca Municipal
L’Aula d’Estudi de la Biblioteca 
Municipal obrirà amb un 
50% d’aforament després del 
confinament amb el mateix 
horari que l’equipament: de 
dilluns a divendres, de 16 a 20.30 
h; i dimecres, de 9.30 a 14 h.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

II Certamen de 
Ripometratges
A les 18 h, al canal de 
YouTube de la Biblioteca 
Andreu Solà
Projecció de curtmetratges 
realitzats pels alumnes de 
4t d’ESO de l’Institut Lluís 
Companys. Al blog de la 
Biblioteca Andreu Solà es podrà 
votar el curtmetratge preferit.
Organitza: Institut Lluís 
Companys

—
Dimarts 23
Revetlla de Sant Joan
A la nit, a diferents punts
de la ciutat
Es recomana seguir en tot 
moment les mesures de seguretat 
per evitar accidents, així com 
les mesures de prevenció per 
evitar possibles contagis de la 
COVID-19-19.
Més informació a l’especial de les 
pàgines 10-13.

—
Diumenge 28
Hissada de la bandera 
LGTBI
Tot el dia, a l’Ajuntament i al 
balcó de Ripollet Ràdio
Amb motiu del Dia de l’Orgull 
LGTBI.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dilluns 29
Inici dels Casals d’Estiu
A càrrec de diferents entitats
Els Casals d’Estiu signifiquen 
el retorn a la normalitat per 
a molts infants després de 
mesos de confinament, sempre 
amb les mesures de seguretat 
imprescindibles.
Més informació a la pàgina 6.
Organitza: Ajuntament

de Ripollet i entitats

Ikigai Japan Week
Actes durant tota la setmana
Setmana dedicada a la cultura 
japonesa. A més dels actes, hi 
haurà vídeo-receptes de cuina 
japonesa al perfil d’Instagram 
@ripolletjove i un concurs de 
cosplay en línia, que ens convida 
a compartir les nostres fotos i 
vídeos disfressats de personatges 
de manga, anime o videojocs 
japonesos amb l’etiqueta 
#ikigaijapanweek.
Organitza: Ajuntament

AGENDA
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Des d’abans que s’anunciés la marxa de Nissan 
la plantilla està en vaga però tu ets un dels pocs 
que està treballant.
La vaga s’ha fet únicament a Montcada i Reixac, 
perquè fem unes peces essencials per la planta de 
Zona Franca. Com que no les vam rebre, es va haver 
d’aturar ells també la producció. Amb aquesta estra-
tègia s’atura per vaga el mínim de gent possible. Jo sóc 
tècnic de manteniment, i com que no produïm no 
estem en vaga. El que és veritat és que per la situació 
de la COVID-19-19 treballem per torns setmanals. 

L’Ajuntament es va posar en contacte amb
vosaltres, què se us ofereix?
L’alcalde es va posar en contacte amb el comitè 
d’empresa, i vam tenir una reunió amb treballadors al 
pavelló Joan Creus, tant de Montcada i Reixac com 
de Zona Franca. Ens va donar el seu suport i ens va 
explicar què poden fer les institucions per nosaltres. 
També ens van agafar les dades per tenir-nos en 
compte per possibles ajudes o plans d’ocupació.

El tancament de Nissan s’ha debatut molt a totes 
les instàncies. Què espereu que acabi passant?
Ens agradaria que acabés revertint la situació i que el 
suport que ens estan mostrant les institucions, que de 
vegades ha faltat, aconsegueixi canviar les coses. Que 
les empreses no poden marxar de cop després d’anys 
emportant-se beneficis i ajudes deixant els treballa-
dors a l’atur, tant els 3.000 de la mateixa Nissan com 

els 25.000 indirectes que es calculen, que treballen 
per empreses que tenen feina gràcies a Nissan, tant 
subcontractats com proveïdors.

Què podeu fer aquests treballadors si us
quedeu a l’atur?
És difícil perquè estem molt especialitzats. A Mont-
cada i Reixac fem estampació a l’automoció, i per 
molt que tinguem una formació, com jo que sóc 
enginyer, podríem intentar buscar però fa molts anys 
que estem a un mateix lloc. El problema del tanca-
ment de Nissan és que es destrueix tot un teixit, tot 
un sector. No hi haurà feina per a tanta gent. Però 
el nostre objectiu no és aquest, sinó que puguem 
continuar amb les nostres feines actuals. 

Encara teniu esperances que la Nissan
es quedi i pugueu seguir treballant?
Si no és la Nissan, que alguna de les 
altres branques de la multinacional, 
com Renault o Mitsubishi, trobin 
alguna solució d’algun tipus 
per poder seguir-hi fabricant 
vehicles. L’única planta que 
produïa un vehicle cent 
per cent elèctric era la de 
Nissan, aleshores tot això 
s’hauria d’aprofitar. 

Jordi Pi Lletí / Intus

TEIXINT VINCLES
Valeriano García
Treballador de Nissan a Montcada i Reixac

“Amb el tancament
de Nissan es destrueix 
tot un sector”

Escolta
l’entrevista
Valeriano García
Treballador de Nissan

https://www.ripolletradio.cat/2020/06/09/especial-coronavirus-09-06-2020/
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de Ripollet

Últim dia de 
preinscripció a l’Escola 
d’Adults
Amb cita prèvia al CFA Jaume 
Tuset
Darrer dia per fer les 
preinscripcions als estudis 
d’alfabetització, anglès, castellà, 
català, ESO, informàtica i 
preparació per a proves d’accés a 
la universitat i grau superior.
Organitza: CFA Jaume Tuset

—
Dimarts 30
Llegir manga! Lectures 
otaku indispensables
A les 18.30 h, al perfil 
d’Instagram @biblioripollet
Xerrada en directe al perfil 
d’Instagram de la Biblioteca 
Municipal, on es parlarà de 
manga i es faran recomanacions. 
A càrrec d’Elisabet Vázquez, de 
la Biblioteca Municipal, i Daniel 
Río, de la Biblioteca d’Igualada.
Activitat inclosa dins els actes de 
la Ikigai Japan Week. 
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Juliol
Dijous 2
Concentració contra
els feminicidis
A les 19 h, a la pl. del Molí
Convocatòria mensual del 
Comitè de Dones de Ripollet 
per protestar contra l’onada de 
feminicidis i violència de gènere 
a tot l’estat. Serà obligatori 
respectar les mesures de seguretat 
(distància, mascareta...).
Organitza: Comitè de Dones
de Ripollet

—
Divendres 3
Cinema a la fresca: 
Quiero comerme
tu páncreas
A les 22 h, al pati del Centre 
Cultural
Activitat gratuïta però amb 
aforament limitat. Cal reservar 
plaça.
Activitat inclosa dins els actes de 
la Ikigai Japan Week.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Reserva
la teva
plaça

http://entrades.teatreauditoridelmercatvell.cat/
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TEIXINT VINCLES
Antonio Heredia
Coordinador dels i les paradistes del Mercat Setmanal de Ripollet

Què trobarem al Mercat Setmanal en aquesta 
nova etapa?
Les parades tradicionals de tota la vida. La clientela 
ens ha trobat molt a faltar. Trobaran roba, calçat i tot 
exactament igual. Els mateixos paradistes de confian-
ça, que els tractaran la mar de bé. En definitiva, es 
reactiva la part de comerç que faltava.
 
Seguiu als mateixos llocs?
Sí, s’ha prioritzat mantenir la ubicació de les parades, 
ja que és l’arrelament de la nostra clientela, que és de 
costums. A més, és bo per a la resta del teixit comer-
cial, ja que portem molta afluència de públic. Prop 
de la meitat de la gent que ve es gasta entre 25 i 30 
euros. També d’altres municipis, d’on venen un 30% 
dels visitants. Era molt necessari moure tot el tema 
econòmic, també pel que fa a la desocupació, ja que 
hem estat 3 mesos aturats i nosaltres també col·labo-
rem que la ciutat surti de la crisi.
 
Es reactiva amb més mesures de seguretat i 
menys parades.
Som uns cent i hem començat a obrir una cinquan-
tena, per torns. Per a nosaltres les mesures de segu-
retat són primordials. Complim el que marca la 
normativa: mascaretes, distàncies, hidrogel, guants, 
etc. L’Ajuntament ha vetllat perquè tot funcioni bé, 
planificant l’espai i posant Policia i Protecció Civil. 
Però cadascú ha de ser autoresponsable i nosaltres 
ens adaptarem al que ens diguin.
 

“Alguns paradistes
s’han menjat els estalvis 
amb l’aturada” 

Quan es podrà tenir un mercat normal?
Amb el canvi de fases anirem recuperant la norma-
litat. Els ajuntaments poden fer molt perquè avanci 
i l’Ajuntament de Ripollet s’ha posat d’una mane-
ra ràpida, de voler fer, per reactivar aquest tema. A 
principis de juliol esperem estar ja al 100%.
 
Com us ha afectat l’aturada de tres mesos?
Nosaltres tenim moltes ganes de tornar a la norma-
litat i des de l’Ajuntament s’està fent tot el possible. 
Hi ha molta sensibilitat. Però, en aquests tres mesos 
d’aturada, alguns companys ho han passat molt ma-
lament i s’han menjat tots els seus estalvis. Sense me-
sures d’ajuda, hi haurà parades que no podran conti-
nuar. Per això, demanem que no es cobrin les taxes 
d’enguany i que s’ajudi que el nostre mercat sigui més 
atractiu. Si no, algunes d’aquestes parades, que no 
deixen de ser negocis familiars, es veuran obligades 
a tancar. 

Jordi Pi Lletí / Intus

Toni Miralles

Escolta
l’entrevista
Antonio Morales
Mercat Setmanal

Mercat Setmanal
a les xarxes
socials

https://www.ripolletradio.cat/2020/06/17/especial-coronavirus-17-06-2020/
https://www.facebook.com/associacioparadistes.ripollet
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Sol·licitud de beques 
menjador
Fins al 7 de juliol, al Casal
de Joves
Beques escolars de menjador 
i de llibres i material escolar 
per al curs 2020-2021. Poden 
optar-hi les famílies dels alumnes 
empadronats a Ripollet que 
cursin de P3 a 4t d’ESO en 
un centre educatiu del Vallès 
Occidental. La presentació 
de sol·licituds es realitzarà, 
prioritàriament, de forma 
telemàtica, tot i que també s’ha 
habilitat un punt d’atenció 
presencial, amb cita prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Inscripcions al Congreso 
Camino Ancestral
de Santiago
Congrés en línia
Fins al 30 de juny, 36 €. 
Posteriorment, inscripcions a 45 
€. El congrés es celebrarà els dies 
25 i 26 de juliol per streaming a 
causa de la COVID-19-19.
Organitza: Asociación Camino 
Ancestral de Santiago

—
Altres
activitats
Mercat Setmanal
Cada dimecres al matí
El Mercat Setmanal ha 
tornat amb totes les parades 
d’alimentació i el 50% de les altres 
parades, amb les mesures de 
seguretat necessàries per protegir 
tant a clients com a paradistes.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Reptes esportius diaris
De dilluns a divendres, al 
Facebook de Ripollet Esports
Fins a l’obertura amb normalitat 
del Poliesportiu Municipal, 
Ripollet Esports ofereix exercicis 
diaris en forma de reptes a través 
de les seves xarxes socials.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Servei de deixalleria
La deixalleria obre per a 
industrials, autònoms i 
particulars, de dilluns a dissabte 
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h; i 
diumenge, de 9 a 13 h.

Poliesportiu Municipal
L’equipament obre totalment, 
amb restriccions d’aforament, de 
dilluns a divendres, de 8 a 22 h 
i dissabtes, diumenges i festius, 
de 8 a 14 h. No estan permeses 
activitats de contacte, la reserva 
prèvia és obligatòria i no es podrà 
fer ús de vestidors ni lavabos 
interiors.

Cursos de formació
i inserció laboral
En línia, a través de Ripollet 
Impulsa
Cursos i programes d’inserció 
laboral, a més de taulers on 
comparteix informació d’interès 
per a treballadors i empreses.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Sol·licitud d’ajudes 
anuals al lloguer
Fins al 3 de juliol, a l’OAC
Subvencions de la Generalitat 
de Catalunya per al pagament 
del lloguer. Ajut de fins a 200 € 
mensuals pensat per a persones 
que, tot i no trobar-se en situació 
de vulnerabilitat imminent, s’hi 
podrien veure abocats.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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A l’aire ambient es poden trobar fins a 200 tipus diferents de compostos orgànics volàtils (COVs), un ampli 
espectre de contaminants que es troben en fase gas a temperatura ambient i són emesos per diverses fonts, en-
tre elles la indústria, el transport, les activitats de generació d’energia, de gestió de residus, etc. Aquests com-
postos són els responsables de la majoria d’impactes per molèsties/olors, i poden ser irritants, tòxics i alguns 
d’ells fins i tot són carcinògens. Per tant, la seva avaluació ens podrà servir per a determinar si els compostos 
trobats a l’aire ambient es troben per sobre el seu llindar d’olor, és a dir, ens estan generant una molèstia per 
olors, així com podrem saber si a part d’això, les seves concentracions poden tenir efectes adversos sobre la 
salut.
Els resultats obtinguts per l’LCMA-UPC als estudis puntuals realitzats els anys 2016 i 2019 al municipi de 
Ripollet concloïen que la problemàtica més important al municipi són els episodis d’olor originats per les 
concentracions de COVs trobades a l’aire, provinents de diverses activitats. Derivat d’això, s’ha presentat una 
proposta a l’Ajuntament focalitzada a estudiar aquest fet. Aquesta proposta d’investigació científica està fo-
namentada en la utilització de tècniques de modelització numèrica per determinar l’impacte de les potencials 
activitats emissores al municipi, un control continu d’episodis d’olor/molèstia a través d’una xarxa de sensors 
i control químic puntual per la determinació de COVs en immissió, és a dir en l’aire que respirem, durant 
aquests episodis. La proposta presenta diferents fases de realització per assolir un coneixement molt ampli 
dels nivells d’impacte i de concentració d’un ampli espectre de contaminants, determinar l’origen dels poten-
cials episodis d’olor/molèstia, i fer un registre de les freqüències i evolució del potencial impacte de les fonts 
emissores sobre l’àrea habitada durant un temps perllongat de diversos anys.
Les estacions de sensors per control d’episodis d’olor/molèstia estaran dissenyats i 
fabricats al LCMA-UPC, i comptaran amb sensor electrònic de COVs que per-
metrà detectar increments d’aquests compostos que puguin generar un episodi 
d’olor/molèstia. És una proposta per portar a terme una investigació experimen-
tal que permet a Ripollet ser capdavantera en el monitoratge de COVs, apli-
cant noves tecnologies per resoldre un problema persistent.

José Francisco Perales i Eva Gallego

Laboratori del Centre de Medi Ambient

Universitat Politècnica de Catalunya

Posant el nas
a l’estudi d’olors
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La fase de
l’autoresponsabilitat

REPORT

Des del passat 19 de juny, tot Catalunya ha 
passat a la fase de la represa –marcada per l'auto-
responsabilitat–, decretada per la Generalitat, que 
és qui ara porta la sortida de la crisi sanitària. En 
aquesta nova etapa, ja no existeixin restriccions 
de mobilitat ni horàries arreu del territori català. 
També es rebaixa l'estricte control de l'aforament, 
que serà encara més obert a partir del 25 de juny 
i tot es circumscriu als principis del manteniment 
de les distàncies interpersonals i de l'ús obligatori 
de mascaretes. L'objectiu és avançar en una nova 
normalitat i l'activació de l'economia, per frenar 
la crisi. L'Ajuntament de Ripollet farà petits ajus-
tos a les noves directius en les mesures ja previstes 
per a la fase 3. Pel que fa al sector privat, haurà de 
complir estrictament el marcat en el Decret, quant 
a control i prevenció de la infecció, tant de clients 
com dels treballadors.

La filosofia de l’etapa de represa responsabilitza la 
ciutadania en l’adopció de les mesures necessàries 
per evitar la generació de riscos de propagació de la 
infecció de la COVID-19, així com la pròpia expo-
sició a aquests riscos, amb les següents mesures de 
bàsiques de protecció individual i col·lectiva:
—Higiene freqüent de mans.
—Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir 

directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara 
interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar 
tocar-se la cara, nas i ulls).

—Manteniment de grups de convivència habitual al 
més estable possible, minimitzant els contactes 
socials diaris per evitar la multiplicació de 
possibles cadenes de transmissió.

—Distància física interpersonal de seguretat.
—Ús de mascareta quan no sigui possible mantenir 

la distància física interpersonal de seguretat.
—Preferència pels espais a l’aire lliure per a la 

realització d’activitats.
—Ventilació correcta dels espais tancats.
—Neteja i desinfecció de les superfícies.
 
Aquest deure de protecció és igualment exigible a 
les persones titulars de qualsevol activitat econòmi-
ca, empresarial o establiment d’ús públic o que es 
trobi obert al públic.
 
Les persones que presentin símptomes compatibles 
amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema 
públic de salut.
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Casa del Comú (Ciutat i Sostenibilitat)
Tancat.

Arxiu Municipal
—Atenció prioritàriament telemàtica i telefònica.
—Atenció presencial amb cita prèvia.

Contacte:
Tel. 935 046 000
A/e: arxiumunicipal@ripollet.cat

Desenvolupament 
econòmic (Ocupació, 
Empresa i Comerç)
Atenció prioritàriament telemàtica i telefònica.

Horari:
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h, amb cita prèvia.
Contacte:
Tel. 935 807 642
A/e: ocupacio@ripollet.cat

empresa@ripollet.cat
comerciutat@ripollet.cat

OAC
—Atenció prioritàriament telemàtica i telefònica.
—Atenció presencial amb cita prèvia per donar 

resposta a les persones amb dificultat d’accés 
a les solucions telemàtiques.

—citaprevia.ripollet.cat
Horari:
Fins al 15 de setembre, de dilluns
a divendres, de 9 a 14 h.
Aforament: 3 persones en atenció
a l’OAC i 2 persones a la sala d’espera.
Contacte:
Tel. 935 046 000
A/e: oac@ripollet.cat

Atenció a les persones

Defensora
de la ciutadania
Atenció presencial amb cita prèvia.

Horari:
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h, i dijous, 
de 9 a 12 h, al Centre Cultural.
Contacte:
Tel. 935 046 000
Whatsapp o bústia de veu 683 602 217
A/e: defensora@ripollet.cat

Drets Socials
Drets Socials
—Atenció prioritàriament 

telemàtica i telefònica.
—Atenció presencial amb cita 

prèvia per donar resposta a 
les persones amb dificultat 
d’accés a les solucions 
telemàtiques.

—Es prioritza l’atenció de les 
urgències socials.

Horari:
De juliol a octubre, de dilluns a 
divendres,
de 9 a 14 h; i dimarts, de 15 a 
19 h.
Agost: de dilluns a divendres, de 
9 a 14 h.
Aforament: 3 persones
a la sala d’espera.

Contacte telefònic:
Drets Socials
935 046 007
670 291 976
670 291 716
680 241 330

Contacte telemàtic
Genèric Drets Socials
recepcioss@ripollet.cat

Atenció LGTBI
coordinacio@och.cat

Educació
935 046 008 
educacio@ripollet.cat

Habitatge
habitatge@ripollet.cat
borsadelloguer@ripollet.cat

Joventut
joventut@ripollet.cat

Inclusió
immigracio@ripollet.cat

OMIC
omic@ripollet.cat

Salut Pública
salut_publica@ripollet.cat

Serveis Socials
serveissocials@ripollet.cat

SIAD
935 046 040
siad@ripollet.cat
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Cultura

Teatre 
Auditori del 
Mercat Vell
Tancat, a excepció 
de les activitats 
organitzades per 
l’Ajuntament.

Biblioteca Municipal
—Obertura amb serveis de Sala d’Estudi (partir del 22 de juny) i de 

préstec i devolució de documents.
—No es permet l’accés lliure a la col·lecció. 
—Accés limitat a determinats espais de l’equipament. 

Condicions:
—Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h; dimecres, de 

9.30 a 14 h.
—La Sala Infantil i la Sala de Premsa romandran tancades.
—Servei de préstec de documents preferentment amb cita prèvia.
—Devolució dels documents a través de la bústia exterior.
—Estudi a sala amb el 50% d’aforament.
Aforament:
—3 persones en espera al vestíbul amb

distància de seguretat indicada.
—35 persones a sala d’estudi.

Centre Cultural
Obertura de l’edifici principal
—Atenció al públic de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 

22 h. Es manté i es prioritza l’atenció telemàtica, i telefònica, 
i s’obre parcialment el servei d’atenció presencial per donar 
resposta a la ciutadania amb dificultat d’accés a les solucions 
telemàtiques. 

—Atenció a les entitats amb cita prèvia quan no es pugui atendre 
telemàticament.

—Registre presencial tancat al públic.
—Oficina de català: oberta a partir de l’1 de juliol per gestió de 

proves d’accés.
—Sales d’exposicions: obertes a partir de l’1 de juliol. obertes, amb 

control de distància de seguretat. 
—Sala d’actes: tancada.

Obertura de l’edifici de tallers
Amb control d’accés, distància i mesures de seguretat.
—Activitats formatives i assajos: ús de sales només per part de les 

entitats. 
A partir de la entrada en vigor de la fase 3 i fins al 31 de juliol. 

—Reunions: ús de sales prèvia sol·licitud i autorització escrita i 
només si no es poden fer telemàticament.

Contacte:
Tel. 935 046 025
A/e: cultura@ripollet.cat

CIP Molí d’en Rata
Obertura de l’edifici amb un 50%
del seu aforament. 

Condicions:
—Visita amb cita prèvia. La visita 

serà per unitat de convivència.
—Obertura al públic: dimarts, de 

9.30 a 13 h.
Contacte:
Tel. 935 946 057
A/e: molidenrata@ripollet.cat

Esports
Poliesportiu 
Municipal
Obertura de l’equipament amb 
restriccions d’aforament.

Condicions:
—Instal·lacions obertes: oficines, mòdul 

d’atletisme, pistes de tennis, pistes 
de pàdel, piscina coberta i sala de 
reunions.

—Amb restriccions: tennis taula, sala 
d’escacs i oficines d’entitats.

—La pista poliesportiva coberta i la 
descoberta (bàsquet), només per a 
usos d’entitats, prèvia sol·licitud. 

—No hi haurà servei d’activitats físiques 
dirigides ni cursos de natació. 

—Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 
22 h; dissabte, diumenge i festius, de 
8 a 14 h.

—Horari d’oficines: dimecres i 
divendres, de 10 a 14 h, amb cita 
prèvia.

Recordeu que:
—Esport individual o grups amb un 

màxim de 20 persones, amb risc baix 
de contagi i distància de seguretat.

—No estan permeses activats de contacte 
o col·lectives com partits. 

—Reserva prèvia obligatòria. Una reserva 
per persona i dia, excepte tennis i pàdel 
(normativa específica). 

—Control de presència a consergeria.
—No es podrà fer us de vestidors ni 

lavabos interiors. Els usuaris a la piscina 
tindran un ús restringit dels vestidors 
i lavabos.

—Lavabos exteriors oberts.
—Les fonts romandran tancades.
—Aforament limitat:

—Mòdul d’atletisme: 20 persones per 
franges d’una hora.

—Piscina coberta: 6 persones per 
franges d’una hora.

—Sala de reunions: 10 persones prèvia 
reserva. 

—Tennis taula i sala d’escacs: activitat 
mínima de l’entitat local prèvia 
petició. Cal registre obligatori. 

—Oficines d’entitats: accés només per 
gestions administratives. Cal registre 
obligatori.

Camps de futbol, 
pavellons i gimnasos del 
Pavelló Joan Creus
Oberts amb restriccions d’ús. 

Condicions:
Les sol·licituds d’usos seran estudiades 
de manera individual. En cas necessari 
s’establiran les mesures preventives i de 
protecció necessàries, que com a mínim 
seran:
—Registre obligatori de totes les 

persones que utilitzaran la instal·lació 
per hora i dia. 

—Priorització dels entrenaments 
necessaris i a l’aire lliure.

—Els entrenaments seran sense 
contacte, amb un màxim de 20 
persones.  

—No estan permeses activats de 
contacte o col·lectives com partits.

—Horari concertat, prèvia sol·licitud de 
l’entitat.

—Lavabos exteriors oberts.
—Les fonts romandran tancades.
—No es podran fer servir vestidors ni 

zones comunes.
—No podrà assistir públic (inclosos 

pares i mares).
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#ObrimRipollet
Recorda: contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom 

Mercat Municipal
Horari: dilluns, de 8 a 13 h;
de dimarts a dissabte, de 7
a 14 h; divendres a la tarda, 
tancat.
—Atenció preferent de 10 a 12 

h per a persones majors de 
70 anys.

—Servei d’encàrrec telefònic.
Aforament:
50% de la seva capacitat (250 
persones).
Atenció al públic:
Tel. 690 875 518

Mercat Setmanal
—Parades d’alimentació més 

50% d’altres parades.
—Distància mínima entre 

parades: 2 metres.
—Control d’accés, cues i 

aglomeracions.

Serveis Municipals
Deixalleria
Servei a industrials, autònoms 
i particulars.
Horari: de dilluns a dissabte, 
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h; 
diumenge, de 9 a 13 h.
Contacte:
Tel. 935 863 203

Funerària
i cementiri
S’autoritzen les vetlles en 
tot tipus d’instal·lacions 
(públiques o privades).
Aforament:
Vetlla: màxim de 50 persones 
en espais a l’aire lliure i un 
màxim de 25 persones en 
espais tancats.
Enterrament o cremació: 
màxim de 50 persones
(a més de la persona que fa de 
guia en el ritual funerari).

Funerària Truyols:
Tel. 935 92 05 81

Casal d’Avis
—Tancat excepte per activitats 

concretes amb inscripció
prèvia.

—Servei de bar i perruqueria, 
tancat.

Parcs i jardins
—Lliure accés, llevat de les 

zones de jocs infantils que 
continuaran tancades.

—No es permet la formació 
de grups de més de 20 
persones.

Bucs Municipals d’Assaig
Centres Cívics
Tancats.

Casal de Joves
—Obertura del servei 

presencial KFTÓ al juliol, de 
17 a 20 h.

—Aforament màxim de 3 
persones.

Més
Informació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800178.pdf
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L’Ajuntament hissarà el 28-J
les banderes LGTBI
Tot i la sentència del Suprem, contrària a l’ús de ban-
deres no oficials als edificis públics, la Regidoria de 
Polítiques LGTBI ha anunciat que el 28 de juny his-
sarà la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament 
i al balcó de la ràdio, en commemoració del Dia In-
ternacional de l’Orgull LGTBI. En la mateixa 
línia, l’Observatori contra l’Homofòbia ha 
instat a més ajuntaments a què visibilit-
zin les reivindicacions de la comunitat. 
La resta d’actes de Ripollet de la Diada 
LGTBI tindran lloc el mes de juliol 
dins la programació Obrim l’estiu.

La UPC instal·larà 8 sensors 
per al control de la qualitat 
de l’aire de Ripollet
El passat 18 de juny es va presentar el projecte 
de control continuat de la qualitat de l’aire de 
Ripollet, fruit del conveni signat recentment 
entre l’Ajuntament de Ripollet i el Laborato-
ri del Centre de Medi Ambient (LCMA) de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Indus-
trials de Barcelona (ETSEIB) de la UPC. L’es-
tudi, que s’executarà entre 2020 i 2023, amb 
una xarxa de sensors a 8 punts del municipi, 
pretén continuar, de forma molt més preci-
sa, amb els dos estudis d’olors i de la qualitat 
de l’aire presentats el maig de 2017 i el gener 
de 2020. L’objectiu és identificar els episodis 
molestos d’olors i els nivells d’emissió de con-
taminants, així com els seus focus. Segons la 
primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis-
Municipals i Municipalitzacions, Pilar Casti-
llejo, aquest conveni compleix amb les dues 
necessitats detectades per l’Ajuntament, que 
són “tenir eines per poder exigir actuacions 
i poder incidir en la millora de la qualitat de 
l’aire i que aquest control tingui una conti-
nuïtat”. Castillejo ha assegurat que aquest 
projecte és beneficiós tant pel municipi com 
per la UPC, que continua amb la seva tasca 
d’investigació, així com per les mateixes em-
preses i els seus treballadors, que són moltes 
vegades els que suporten les concentracions 
més altes de compostos orgànics volàtils, que 
poden provocar episodis d’olor, però també 
efectes sobre la salut.

Les Festes de la Tardor, suspeses
A la cancel·lació de la Festa Major de Ripollet se 
suma ara la suspensió de les Festes de la Tardor del 
barri del Pont Vell, anunciada per la Comissió or-
ganitzadora. Segons un comunicat d’aquesta, “en 
aquests moments toca prendre decisions complica-
des i excepcionals per prioritzar la salut i el benestar 
col·lectiu. Les circumstàncies actuals de crisi sanitària 
i, especialment, les previsions de l’evolució d’aquesta 
malaltia que preveu rebrots de cara a la tardor, fan 
del tot desaconsellable portar a terme actes amb gran 
afluència de públic”. És per això que emplaça a tot 
el veïnat a “l’últim cap de setmana de setembre de 
2021, amb la mateixa il·lusió i compromís de sempre 
per celebrar els 40 anys de les Festes de la Tardor com 
tots ens mereixem”.

EN BREU Més
Informació

Més
Informació

http://info.ripollet.cat/asp/llistat_noticies.asp?ID=32030
https://www.facebook.com/festesdelatardor/
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La Taula del Pla de Xoc
avança en les mesures de
la reparació de Ripollet 
Les diferents subcomissions del Pla de xoc han es-
tat treballant en diferents mesures de caràcter ur-
gent, algunes de les quals ja s’estan duent a terme, i 
se centren en la demanda d’ajuts i accions d’impuls 
dels diferents àmbits de la vida local. A banda de les 
actuacions econòmiques i de reactivació del teixit 
productiu, la Taula del Pla de Xoc també contempla 
mesures de caràcter social, de protecció i higiene, ac-
cions formatives i d’orientació i la creació d’una xarxa 
de voluntariat, entre altres. A més, s’ha parlat de la 
prioritat de buscar nous espais i definir els usos dels 
equipaments, per tal d’adaptar-los a les necessitats ac-
tuals, tenint en compte les mesures de seguretat per 
evitar un rebrot.
La Taula del Pla de Xoc, presidida per l’alcalde de Ri-
pollet, José M. Osuna, compta amb regidors i tècnics 
municipals, així com els portaveus de tots els grups 
municipals i representants de la Unió de Comerci-
ants de Ripollet (UCR), el Gremi d’instal·ladors 
CRM, la PAH, La Gresca, un d’entitats esportives 
i un altre d’entitats culturals. Diferents subcomis-
sions treballen la proposta dels acords per a la seva 
aprovació a la Taula de Xoc i, posteriorment, al Ple 
Municipal.

Obren els parcs infantils i s’amplien els 
horaris de les terrasses
Dins la Fase de represa, es reobren els parcs infantils, zones 
d’aparells de gimnàstica i per a gossos, que han estat desinfectats, 
després d’estar tres mesos tancats. S’hi podrà accedir sempre 
mantenint les mesures de prevenció de les distàncies i les mas-
caretes, a partir dels 6 anys. Paral·lelament, les terrasses dels bars 
i restaurants ja poden funcionar amb l’horari al normal d’estiu, 
els feiners fins a la mitjanit i els divendres, festius i vigílies fins a 
la 1.30 h.

Millores al barri de Can Tiana
L’Ajuntament ha fet millores al parc de Can 
Tiana, per fer-lo un espai segur i inclusiu, 
amb un cost total d'uns 16.500 €. Així, s'ha 
instal·lat un paviment continu absorbidor 
d’impactes i un joc inclusiu i s'ha adequat 
l’accés a la zona de jocs infantils. Aquest mes 
de juny també s’ha reprès la reurbanització 
del carrer de Sant Sebastià, en el tram com-
près entre els carrers Lepant i Concòrdia. Les 
obres es van haver d’aturar per la troballa de 
fibrociment al subsòl del carrer, que va obli-
gar a fer un nou estudi del projecte d'obres 
i ampliar el pressupost fins als 540.897,89 
€. La durada prevista de la intervenció, que 
inclou la connexió amb la xarxa de clavegue-
ram, és de sis mesos.

Més
Informació

http://participa.ripollet.cat/index.php/tot-sobre-la-situacio-destat-dalarma/
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El proper número, un altre cop
a casa teva.

Seguim teixint vincles


