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Adreçada a joves de 12 a 16 anys
Cada dimarts, de 17 a 18.30 h, al gimnàs

de l’institut Lluís Companys

Vine i experimenta-ho!

Confiança, seguretat, amistats,
reptes, superació, sensibilitat

Saps que tot això ho pots aconseguir a través del circ?

creativitat, salut...

Inscripcions
gratuïtes
Inici del curs:
6 d’octubre
Places limitades
Casal de Joves
Rbla. de Sant Jordi, 6
Horari: de dimarts a dijous, de 17 a 20 h
Cita prèvia al tel. 680 340 760 
A/e: joventut@ripollet.cat

Llença’t al món del circ!
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Cultura viva i segura

DESTAQUEM

El passat cap de setmana es va posar punt final a la programació Obrim l’Estiu, sorgida a par-
tir de l’anul·lació de la Festa Major de Ripollet d’aquest any, a causa de les circumstàncies de la 
COVID-19. A través de la Taula de Xoc, l’Ajuntament va aprovar el passat mes de juliol crear 
un programa amb més de 60 activitats culturals, esportives i socials per a tots els públics, amb 
l’objectiu principal de reparar la vida de les persones després de tants mesos de confinament. 
Així, Obrim l’Estiu va néixer gràcies a la voluntat i el treball conjunt dels departaments de 
l’Ajuntament amb el món associatiu local, tan representatiu dels vincles culturals de la ciutat. 
El resultat ha estat un programa viu, que han pogut gaudir prop de 2.500 persones durant 
els mesos de juliol i setembre.
Concretament, 1.649 persones han participat en les activitats del pati del Centre Cultural, 
235 als concerts dels grups locals del pati de l’escola Enric Tatché i Pol, 180 persones han 
assistit a les Hores del Conte de la Biblioteca Municipal i 348 als espectacles del Teatre Audi-
tori del Mercat Vell. Totes les activitats s’han realitzat amb les mesures de seguretat correspo-
nents, amb controls d’aforament i control d’entrades i sortides.
Amb aquest programa no només ens hem retrobat amb la xarxa associativa cultural; sinó que 
hem donat sortida a alguns espectacles professionals, que ja s’havien contractat però que la 
pandèmia va obligar a suspendre.
La programació s’ha dut a terme en quatre escenaris diferents, fent palesa la voluntat de des-
centralització: el pati de l’escola Enric Tatché i Pol, per les activitats juvenils; l’Espai Maria 
Aurèlia Capmany, per les activitats de la Biblioteca Municipal; el pati del Centre Cultural, 
escenari de les entitats; i, finalment, el Teatre Auditori s’ha obert especialment per acollir la 
programació infantil.
L’Ajuntament, que ha fet una valoració molt positiva aquesta experiència, està considerant 
diferents possibilitats per tal de facilitar que la cultura, des de l’associacionisme, pugui conti-
nuar viva al municipi, sempre garantint que sigui segura.
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AGENDA
Facebook
de @Gegants
Ripollet

Dijous 1
Club de Còmic Infantil: 
Bolívar, de Sean Rubin
A les 17.30h, a la Biblioteca 
Municipal
La Sybil sap que hi ha alguna 
cosa estranya en el seu veí Bolívar, 
però ningú no li fa cas. Tots 
estan tan ocupats a la ciutat de 
Nova York, que no s’adonen que 
Bolívar és un dinosaure.
Nominada a millor publicació 
infantil als Premis Eisner 2018. 
Per a infants de 8 a 11 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 2
Contacontes: Històries 
gegants de Gegants
A les 17.30 h, al Facebook
dels @GegantsRipollet
Acte inclòs al programa “En fem 
30!”, per celebrar el 30è aniversari 
d’en Pere i l’Elisenda.
Organitza: C.R.A.C. — Gegants
de Ripollet

—

Dissabte 3
Concert dels Grallers 
dels Gegants de Ripollet
A les 11 h, a la rambla de Sant 
Jordi i al Facebook dels
@GegantsRipollet
Concert que es podrà sentir tot 
passejant per la rambla de Sant 
Jordi i, per evitar aglomeracions, 
a través de les xarxes socials. Acte 
inclòs al programa “En fem 30!”, 
per celebrar el 30è aniversari d’en 
Pere i l’Elisenda.
Organitza: C.R.A.C. — Gegants
de Ripollet

—
Diumenge 4
Jugatecambiental 
Pinetons: “Land Art”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Jugatecambiental 
Massot: “El joc de 
memòria del parc”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Trobada de Gegants 
virtual
A les 12 h, al Facebook
dels @GegantsRipollet
Acte inclòs al programa “En fem 
30!”, per celebrar el 30è aniversari 
d’en Pere i l’Elisenda.
Organitza: C.R.A.C. — Gegants
de Ripollet

Petit Mercat Vell
Teatre: La granja més 
petita del món
A les 18 h, al Teatre Auditori 
del Mercat Vell
A càrrec de la Cia. Anna Roca. 
Adreçat a partir de 2 anys. 
Coneixerem a dos personatges: 
la masovera i la masiaire. La 
masovera explica les històries 
dels animals de la granja. També 
ens explica les aventures que 
han passat fora de la granja. La 
masiaire no és massa parladora i 
prefereix explicar-se a través de 
la música. Les seves cançons ens 
parlen d’històries i emocions 
relacionades amb els contes.
Aforament limitat. Venda 
d’entrades al Centre Cultural, al 
web teatreauditoridelmercatvell.
cat o bé el mateix dia una hora 
abans que comenci l’espectacle.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

— Compra
d’entrades

https://www.facebook.com/GegantsRipollet/
https://entrades.teatreauditoridelmercatvell.cat/esdeveniment/teatre-musical-amb-titelles-la-granja-mes-petita-del-mon/677
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Dilluns 5
Mercat de revistes
Fins al 10 d’octubre,
a la Biblioteca Municipal
La Biblioteca torna a organitzar 
una vegada més un mercat de 
revistes per oferir la possibilitat 
d’emportar-se gratuïtament 
exemplars antics de les 
publicacions que la Biblioteca no 
conserva. Com a novetat, aquesta 
edició també comptarà amb la 
possibilitat d’endur-se CDs de 
música ja retirats.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 6
 
Club de Lectura Infantil:
Això era un alfabet: una 
història per a cada lletra, 
d’Oliver Jeffers
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Les lletres de l’alfabet treballen 
sense descans per crear paraules 
que alhora creen històries. Però, 
què passaria si hi hagués una 
història per a cadascuna de les 
lletres?
Per a infants de 5 a 7 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dijous 8
Club de Còmic Juvenil:
Coraline
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Basada en l’obra de Neil Gaiman, 
adaptada per P. Craig Russell 
Al pis nou de la Coraline hi ha 
vint-i-una finestres i catorze 
portes. Tretze de les portes s’obren 
i es tanquen. La catorzena, no. 
Imagina’t que l’obres i la travesses 
i que a l’altra banda et trobes una 
casa idèntica hi viuen uns pares 
monstruosament idèntics als 
teus...
Per a joves de 12 a 16 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 9
Jornades Europees
de Patrimoni
Presentació de les 
llambordes Stolpersteine
De 18 a 20 h, al CIP Molí
d’en Rata
Aquests llambordes, que es 
col·locaran en el marc de les III 
Jornades de Memòria Històrica 
del proper novembre, formen 
part del projecte educatiu 
als instituts de la ciutat de 
recuperació de la memòria de 
l’extermini als camps nazis.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dissabte 10 
Jornades Europees
de Patrimoni
“La creació d’una 
escultura explicada per 
la pròpia artista, Lluïsa 
Sallent”
Durant tot el dia
Acció educativa en línia, al web 
cipmolidenrata.ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Visites guiades
De 16 a20 h Mostra de 
llambordes Stolpersteine
Activitat oberta al públic
A les 16 i 18 h Molí d’en Rata
A les 17 i 19 h Exposició 
“Andreu Solà. La mirada d’un 
ripolletenc a la Catalunya 
modernista”
Visites guiades concertades i amb 
límit d’aforament. Les visites 
s’han de concertar a través del 
correu electrònic 
molidenrata@ripollet.cat
o del telèfon 935 946 057
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Els més petits fem 
dissabte: Ara canto,
ara ballo!
A les 11.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Un espectacle sensorial on la 
cançó i la dansa es pot convertir 
en una petita o gran història. Un 
petit espectacle que et farà sentir 
il·lusió i l’emoció de saber què 
sortirà de la capsa de la Mica?
A càrrec de Més d’una cosa.
Per a infants fins als 4 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

+ Info
CIP Molí
d’en Rata

http://cipmolidenrata.ripollet.cat/wordpress/?cat=1
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Formació per a la vida

Aquest mes d’octubre ar-
renquen els renovats Programes 
de Formació i Inserció (PFI), 
un sobre cuina i càtering i un 
altre sobre vivers i jardins. Fins 
al mes de juny, una trentena de 
joves de 16 a 21 anys, amb l’ESO 
inacabada, rebran un total de 
1.000 hores d’una àmplia for-
mació, que els resultarà revulsi-
va i inoblidable. Alumnes, mes-
tres i empresaris participants 
d’anteriors PFI ens expliquen 
en què consisteixen aquests nou 
mesos d’experiència educativa i 
de vida, per reenfocar els joves 
personal i professionalment.

Fer el clic
La Patricia Rosillo va deixar 4t 
d’ESO a mig curs. Segons recorda, 
“no estava còmoda i com a sortida 
vaig ficar-me al PFI de perruqueria 
i estètica. Al principi d’entrar esta-
va una mica perduda amb el que 

REPORT

volia fer o si volia seguir estudiant. 
No volia anar a classe, no estudia-
va... fins que vaig tenir una xerra-
da amb l’Eva, la pedagoga, que em 
va fer centrar molt. Els professors 
em van ajudar moltíssim, sempre 
que els necessitava estaven per mi, 
fos un tema personal o de classe i 
em van motivar moltíssim pel fet 
que van confiar en mi. Ells em de-
ien que jo podia fer-ho, que valia 
per estudiar i vaig passar d’estar 
suspenent i passant de les classes, 
a anar a classe amb ganes de fer les 
coses bé. Em van fer veure que vo-
lia seguir estudiant, formant-me, 
que podia tenir un futur que val-
gués la pena, que no fos estar tot 
el dia en un parc tirada”. En l’àm-
bit professional li va servir “per 
adonar-me del que veritablement 
volia a la meva vida i del que no 
volia. Em vaig allunyar de totes 
les coses dolentes. Vaig conèixer 
moltíssima gent, amb la que ara 

em porto superbé. Per a mi el PFI 
ha estat una experiència única i 
un any que m’ha canviat la vida 
al complet. D’estar a un extrem de 
no voler fer res amb la meva vida, 
no saber què vull en un futur i es-
tar sense ganes de res, a saber què 
vull en el meu futur, què vull es-
tudiar, motivar-me cada dia més. 
O sigui, que el PFI m’ha canviat la 
vida completament”.
La Gissela Pons està molt conten-
ta d’haver entrat l’any passat al PFI 
d’auxiliar d’oficina perquè gràcies 
a això diu “he crescut una barbari-
tat, amb el suport dels professors i 
coordinadors que estaven sempre 
al teu costat dient que valíem i ens 
feien veure coses que nosaltres no 
podíem per nosaltres sols. En el 
meu cas, l’ESO no em va anar molt 
bé i ja pensava que fracassaria per 
sempre en els estudis. Però al final, 
tot el contrari, allà ens van treure 
molt potencial i ens va servir de 

Alumnes del PFI a l’aula. Totes les fotografies del reportatge son anteriors a l’alerta sanitària
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gran ajuda”. Em l’àmbit profes-
sional “vaig tenir la sort de fer les 
pràctiques al Club de Pàdel Ripo-
llet i un any i mig després segueixo 
treballant-hi. Sóc fixa i superfeliç. 
A dia d’avui no tindria una feina, 
si no fos gràcies a això. Crec que és 
un pont, que recomano a tothom 
que estigui en la mateixa situació 
que no tingui l’ESO i no sàpiga 
per on tirar. A mi m’ha ajudat i als 
meus companys de classe també. 
La majoria anàvem al no valem res 
i no servim per estudiar i vam fer 
un gir i vam passar a fer les classes 
superbé, a centrar-nos, perquè és 
una experiència que val la pena 
viure i aprofitar-la al màxim, per-
què et pot canviar la vida a molt 
millor”.
La Nerea Hincapie també va fer 
l’any passat el PFI d’auxiliar d’ofi-
cina. Explica que va arribar al curs 
“després d’un fracàs escolar amb 
l’ESO, ja que no tenia bon com-

portament ni interès per estudiar. 
Estava molt desanimada fins que 
la psicopedagoga de l’institut em 
va parlar dels PFI. Quan vaig co-
mençar les classes vaig conèixer 
els professors i tots els companys. 
Hi havia cares conegudes i ens 
vam portar tots molt bé. Gràci-
es als mestres em vaig començar 
a interessar més pels estudis. Em 
van començar a agradar les mate-
màtiques i vaig treure bones notes 
en tot. Del 7 no baixava. Vam fer 
pinya tota la classe i era molt agra-
dable passar el temps amb ells”. A 
mig curs, gràcies a l’orientadora, 
va decidir fer el grau mitjà, acce-
dint-hi sense necessitat de proves 
d’accés per les bones notes. “Vaig 
fer el Grau Mig de Tècnic Auxili-
ar de Cures d’Infermeria. Em vaig 
treure el PFI amb més d’un 8 de 
nota i emportant-me a persones 

meravelloses. Per a mi va ser un 
dels millors anys de la meva vida. 
Ara ja he acabat el Grau Mig d’In-
fermeria amb molt bona nota. No 
n’he suspès cap, gràcies al fet que 
al PFI em van ensenyar a fer-me 
un pla d’estudi. Al gener comen-
çaré les pràctiques a l’Hospital 
Taulí de Sabadell”.

Pràctiques a empreses
L’Albert Berasategui és el gerent 
del Club de Pàdel Ripollet. Qua-
lifica l’experiència de “boníssima” 
i manifesta que la Gissela, la noia 
que van tenir de pràctiques, “va 
venir ben formada acadèmica-
ment i tot i no conèixer el negoci 
del pàdel al qual ens dediquem, de 
seguida ho va agafar, perquè venia 
ben preparada i humanament, és 
una bellíssima persona”. Per això, 
afirma que “estem encantats de 
seguir comptant amb ella i com 
a Club de Pàdel no descartem 
tornar a col·laborar amb l’Ajun-
tament, perquè l’experiència ha 
estat tan bona que creiem que ens 
pot seguir ajudant, ja que hem vist 
que surten ben formats, que són 
gent súper ben educada i que per 
al nostre negoci ens resulten molt 
vàlids”.
L’Ana Romo, de l’empresa d’es-
tampació personalitzada de sa-
marretes Ana Romo, està encan-
tada amb “poder obrir els ulls als 
nois i noies del PFI, escoltar les 

A dalt, aula d’informàtica; a baix, alumnes
durant el descans de les classes

+ Info
Estudiar
a Catalunya

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/
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seves històries i animar-los a po-
sar-se objectius a la vida”. Per a 
Romo, “des del primer dia m’agra-
da que se sentin motivats i realit-
zats, tant que surten amb la seva 
pròpia samarreta personalitzada 
per ells mateixos. Faig que vegin 
que després dels estudis hi ha 
feines que et poden fer feliç i estar 
motivat cada matí”. L’emprene-
dora els recorda la història de com 
va començar als 22 anys “i molts 
al·lucinen” i conclou “m’agrada 
ensenyar-els-hi que els somnis i les 
metes estan per complir-les i els 
resultats són sempre gratificants”.

La persona davant
de la matèria
L’Eva Hijalba va ser tutora al 
darrer PFI de perruqueria i es-
tètica i ho serà, enguany, al de 
cuina. Segons la formadora, “els 
PFI serveixen de transició d’una 
experiència acadèmica negativa 
a una positiva, d’on surten més 
motivats i amb més autoestima. 
És un temps per reorientar-se i un 
veritable procés de maduració, on 
s’adquireixen hàbits, relacions, 
vincles i noves competències”. 

Hijalba destaca que “com que 
són grups molt reduïts, de només 
15 alumnes per curs i tenen dos 
o tres professionals, que estan 
molt a sobre d’ells, això permet 
treballar els aspectes familiars i 
personals, que l’educació formal 
descuida”. Explica que “l’evolu-
ció és maquíssima. Entren en un 
moment que necessiten desvin-
cular-se d’una mala experiència 
amb l’ESO i passats tres mesos ja 
comença l’evolució positiva. Vas 
veient els canvis. Es tornen més 
participatius, més oberts, es mos-
tren més. Com que treballen en 
l’àmbit professional, toquem les 
emocions amb dinàmiques i fem 
que adquireixen responsabilitats 
de treball i de cohesió d’equip”. 
Per a Hijalba, el perfil dels forma-
dors també molt important, “han 
de ser conscients del col·lectiu 
amb què treballen. Requereix un 
gran esforç, però el que ens retor-
nen els joves és impagable”.
L’Adrià Olmo ha estat formador 
als tres darrers PFI. Considera que 
“són una pota de la formació cada 
dia més necessària, perquè amb les 
noves tecnologies els nanos estan 

cada dia més dispersos, en el sen-
tit que els costa molt seguir les 
normes, estar moltes hores atents 
sense tocar els telèfons i el fracàs 
escolar no para de créixer”. Segons 
Olmo, “en el context actual cada 
vegada és més necessària una xarxa 
que els reculli, com és el PFI, per-
què a més de la part teòrica, té una 
part pràctica molt gran, que els 
permet aprendre a través de l’acció 
i l’experimentació”. El mestre creu 
que els PFI es distingeixen per te-
nir “una forma d’estudiar dife-
rent de les formals. S’obliden dels 
mòbils perquè estan fent, estan 
tocant”. També destaca una altra 
pota, la proximitat. “Com que 
només són 15 alumnes, els pots 
donar una formació personalitza-
da i es generen uns vincles i unes 
connexions amb els alumnes que 
jo, com a tutor, encara mantinc. 
Em continuen escrivint com els 
va la vida i altres que em trobo pel 
poble, que em van explicant que 
han continuat estudiant o que ja 
tenen la seva primera feina... Per 
a mi és un plaer treballar posant 
la persona davant de la matèria”. 
Adrià Olmo sosté que “aquests jo-
ves vénen d’un fracàs escolar a ulls 
dels seus anteriors observadors, 
pares i professors, de no encaixar 
dins els estàndards i es troben en 
un context on són escoltats i són 
preguntats i junts comencen a fer 
un clic cap a qui sóc i què vull. Per 
a mi és un plaer poder ajudar a 
gent a descobrir una mica més qui 
són i què volen, perquè un cop 
ho saben, es posen en marxa. La 
consciència de saber qui sóc i què 
vull em fa responsable d’aconse-
guir el meu objectiu”

Toni Miralles

Classe pràctica del PFI de perruqueria i estètica
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Els PFI són accions formatives que faciliten que el jo-
vent, amb un recorregut d’experiències negatives en 
l’àmbit acadèmic, pugui trobar-se amb un treball més 
manipulatiu i on el resultat és immediat, cosa que per-
met promoure la creativitat i l’aprenentatge continu 
de l’alumnat i afavorir el desenvolupament de compe-
tències professionals i transversals de manera experi-
mental. Aquestes noves especialitats diversifiquen i 
enriqueixen l’oferta formativa del municipi, que en-
globa altres sectors com l’industrial, manteniment, 
transport, administració, social, educatiu i sanitari.
La formació professional és clau per a la incorporació 
de les persones treballadores que es troben en situació 
de recerca i/o manteniment del seu lloc de treball, així 
com per a la millora de la capacitació del/de les profes-
sionals. Aquestes dues noves especialitats s’afegeix a la 
resta d’oferta en formació professional que disposa el 
nostre municipi, mitjançant Programes de Formació 
i Inserció (PFI) i Formació Professional Bàsica (FPB), 
cicles de grau mitjà, cicles de grau superior i formació 
ocupacional. Els cursos de PFI s’emmarquen en el 
programa de transicions educatives que desenvolu-
pa el departament d’Ocupació de l’Ajuntament amb 
l’objectiu de facilitar la transició educativa en els i les 
joves que no han obtingut la certificació de graduat a 
l’ESO. Aquests programes es realitzen amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat. Tot i que 
els grups ja estan complet, es manté la matrícula ober-
ta fins desembre per cobrir possibles baixes.
El canvi dels Programes de Formació i Inserció de Ri-

pollet sorgeix de l’anàlisi realitzada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i la necessitat d’ade-
quar l’oferta a les necessitats de Ripollet i els interessos 
dels joves. Així, s’han reorientat cap el medi ambient 
(sostenibilitat, agricultura, jardineria) i la restauració 
i els seus serveis relacionats. La línia de medi ambient 
permet enllaçar amb Ripollet (Vi)tal, un projecte in-
tegral de ciutat que busca la recuperació del patrimoni 
local entorn de la vinya i que posa de manifest el passat 
amb el sector viti-vinícola. Així, el PFI d’auxiliar de vi-
vers i jardins proposa accions de sostenibilitat i ecolo-
gia, amb la producció i cultiu de productes ecològics, 
juntament amb accions d’aproximació al sector horti-
cultura i vitivinícola.
Quant a les accions formatives relacionades amb la 
restauració, el PFI d’auxiliar de cuina i càtering, també 
connecta amb la sostenibilitat des d’un punt de vista 
de l’alimentació, restauració i serveis, amb el consum 
responsable i la sobirania alimentaria i fomentant l’ar-
ribada al plat d’aquests productes més ecològics i natu-
rals en el sector de la restauració.
La tinent d’alcalde d’Ocupació, Empresa i Comerç, 
Meritxell Caler ha volgut destacar que “posem en 
marxa aquestes accions amb actuacions que lliguen la 
vinya i el sector vitivinícola amb aspectes relacionats 
amb la formació i l’ocupació local i la mirada posada 
en la inclusió social, la sostenibilitat i l’ecologia i la visió 
de gènere, amb projectes com una horta experimental 
i ecològica, que sigui de proximitat i amb productes 
que es puguin oferir a bars i restaurants de la ciutat”.

Reorientació dels PFI

Més informació
Àmbit de
Desenvolupament
Econòmic
C. de Sant Sebastià, 26
Tel. 935 807 642
A/e: ocupacio@ripollet.cat

 @ripolletimpulsa
 @ripolletimpulsa
 @ripolletimpulsa

Ripollet
Impulsa a
les xarxes 
socials

https://www.facebook.com/Ripollet-Impulsa-101505848249480/
https://instagram.com/ripolletimpulsa?igshid=mndujui8lv1g
https://twitter.com/ripolletimpulsa
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La Gegantona
Teresa estrena
vestit!
A les 12.30 h, al Facebook
dels @GegantsRipollet
Acte inclòs al programa “En fem 
30!”, per celebrar el 30è aniversari 
d’en Pere i l’Elisenda.
Organitza: C.R.A.C. — Gegants
de Ripollet

1r Congrés en línia 
Camino Ancestral
de Santiago
De 16 a 22 h
El Congrés constarà de 13 
ponències que abasteixen des dels 
orígens de què anomenem Camí 
Ancestral, fins a les llegendes, 
passant per la literatura, la 
higiene medieval, les vestimentes 
dels pelegrins, art, etc.
Més informació i inscripcions: 
acasbarcelona@gmail.com.
Preu: 45 €
Organitza: Associació Camí 
Ancestral de Sant Jaume

—
Diumenge 11
Jugatecambiental 
Pinetons: “Quants 
anys tenen els arbres? 
Comptem anells!”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Jugatecambiental 
Massot: “Mandales
de natura”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Mostra virtual de balls 
de gegants
A les 12 h, al Facebook
dels @GegantsRipollet
Amb la participació dels 
Geganters de Barberà del Vallès. 
Acte inclòs al programa “En fem 
30!”, per celebrar el 30è aniversari 
d’en Pere i l’Elisenda.
Organitza: C.R.A.C. — Gegants
de Ripollet

1r Congrés en línia 
Camino Ancestral
de Santiago
De 16 a 22 h
Segona jornada del Congrés.
Més informació i inscripcions: 
acasbarcelona@gmail.com
Preu: 45 €
Organitza: Associació Camí 
Ancestral de Sant Jaume

—
Dimarts 13 
Club de Lectura Llegir
el teatre: Decameró,
de diversos autors
A les 18.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Text de l’espectacle inaugural de la 
temporada 2020/2021 al TNC.
A càrrec de Mònica López, 
d’Amics del Teatre.
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dimecres 14
Hora del conte:
Contes dels Andes
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Parlarem dels apus, els esperits 
de la muntanya que ajuden els 
habitants de les comunitats, i de 
la necessitat d’estar en harmonia 
amb la natura, estimar-la i no 
oblidar el ritual del tinkakui.
A càrrec de Cia Bufanuvols.
Per a infants a partir de 4 anys. 
Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 16
Teatre: Veus que no veus
A les 21 h, al Teatre Auditori 
del Mercat Vell
Amb Pepa Plana i Noël Olivé.
A partir dels anomenats “números 
clàssics”, les pallasses n’han fet la 
seva versió en femení. Com can-
vien i quin significat nou agafen 
aquests números quan els inter-
preten dues pallasses en comptes 
de dos pallassos? No és un tema 
menor, aquest.
A més de la representació, hi 
haurà un recordatori a totes les 
persones que ens han deixat du-
rant la pandèmia, en especial a en 
Wenceslau Soler, primer president 
de l’AETMV i impulsor de la 
transformació de l’antic mercat 
en Teatre Auditori. Al vestíbul 
del teatre hi haurà instal·lada una 
placa en el seu record.
Organitza: AETMV

—

+ Info
Camino
Ancestral 
de Santiago

Compra
d’entrades

Facebook
de @Gegants
Ripollet

http://caminoancestraldesantiago.es/
https://www.4tickets.es/espectadorsripollet/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=R53
https://www.facebook.com/GegantsRipollet/


 Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 008 — Octubre 2020  Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 008 — Octubre 2020 11

FILEM PRIM
El nomenclàtor com
a eina de diversificació 
social

El nostre poble està format per uns cent vuitanta car-
rers, passatges, places i rambles. Els noms amb els quals van 
ser batejats en el passat estan recollits en el nomenclàtor. 
Aquest ens mostra les diverses etapes de creixement de la 
vila i els eixamplaments que ha viscut des d’antic. Recorden 
personatges il·lustres en l’àmbit local, com Maria Torras; 
nacional, com Federico García Lorca, i internacional, com 
José Rizal; o bé commemoren fites històriques, com la plaça 
Onze de Setembre, i són testimoni del moment històric en 
què es van triar, esdevenint quelcom més enllà d’un fet ad-
ministratiu. En el seu conjunt el nomenclàtor relata la his-
tòria i conserva la memòria de Ripollet.

A més els noms dels carrers, places i rambles esdevenen part de 
la identitat de la ciutadania. Les persones s’identifiquen amb el 
seu carrer, el seu barri o la seva escola. El coneixement de l’ori-
gen i el perquè dels noms escollits els revesteixen d’un profund 
caràcter i sentit.
Des del Grup d’Estudis Ripolletencs considerem el nomenclà-
tor com un text amb un valor històric que cal llegir, interpretar 
i desgranar amb visió crítica i esperit de canvi. Podem observar 
certes mancances quant a equitat, diversitat, inclusivitat i biaix 
polític, com és el cas dels deu carrers amb noms de dona (una 
reina, diverses santes i verges i tres dones referents) enfront dels 
quaranta-nou carrers amb nom d’homes (reis, sants, militars, 
escriptors, polítics, descobridors). El biaix polític no només 
existeix en els carrers sinó també en les escoles, amb noms de 
regidors de l’Ajuntament franquista.
La constatació d’aquesta visió esbiaixada ens demostra la neces-
sitat de modernitzar i diversificar els noms dels carrers, places, o 
anar més enllà i canviar els noms d’alguns equipaments públics 
del nostre poble, com poden ser escoles... a fi d’aconseguir ade-
quar-los a la realitat diversa del moment. L’aprovació del nou 
reglament del nomenclàtor en el Ple del passat 24 de setembre 
esdevé el punt de partida per seguir construint col·lectivament 
la identitat de Ripollet.

Grup d’Estudis Ripolletencs — GER

Diumenge 
18
Jugatecambiental 
Pinetons: “El joc
de l’oca dels bolets”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Jugatecambiental 
Massot: “Un parc
de foto”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dilluns 19
Cafè Literari: Todo
el bien y todo el mal, 
de Care Santos
A les 15.30 h, al Centre 
Cultural
Tertúlia literària sobre l’obra 
de Care Santos, oberta a 
tothom i amb una durada 
d’una hora i mitja. Una 
novel·la que ens mostra la 
fràgil teranyina que teixeixen 
les nostres relacions familiars 
i personals.
Organitza: AETMV

—

Facebook
del GER

https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Grup-dEstudis-Ripolletencs-GER-1831993040356937/
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Us oferim seguretat
—Garantia de cobrament de la renda
—Assegurança multirisc de la llar
—Assegurança de defensa jurídica
—Suport i seguiment d’incidències durant

la vigència del contracte

Us oferim assessorament
—Servei d’assessorament gratuït

i tramitacions de:
Cèdula d’habitabilitat
Certificat d’eficiència energètica

—Accés als ajuts públics de:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Ajuntament de Ripollet

Us oferim responsabilitat
—Servei complet de mediació

entre propietaris i llogaters

Oficina
Municipal 
d’Habitatge
de Ripollet

Més informació a
Oficina Municipal d’Habitatge
Drets Socials
C. de Can Masachs, 18-20
Tel. 935 046 007
A/e: borsadelloguer@ripollet.cat
ripollet.cat
Cita prèvia
citaprevia.ripollet.cat

Vols llogar amb totes
les garanties?

+ Info

http://www.ripollet.cat/asp/content.asp?ID=23380
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Dimecres 21 
Club de Lectura 
ChickLit: En los zapatos 
de Valeria, d’Elísabet 
Benavent
A les 19 h, a la Biblioteca 
Municipal
Primer llibre de la nissaga Valeria 
i l’obra que va iniciar la carrera 
literària de l’Elísabet Benavent, 
un llibre que en poc temps va 
conquistar a centenars de lectores 
i es va situar en els primers llocs 
de la llista de més venuts de ficció 
romàntica.
A càrrec de Tamara Marín.
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 23
Història del cinema 
musical nord-americà 
(52a sessió, anys 1985-
86)
De 20 a 21.30 h, al Centre 
Cultural
Primera sessió de la 8a temporada 
de les Nits de Música. Repàs de 
la història dels musicals, a càrrec 
de Joana Raja i Lluís López. En 
aquesta sessió es tractaran les 
pel·lícules estrenades els anys 85 
i 86. L’aforament estarà limitat a 
40 persones.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—

Dissabte 24
Dia de la Biblioteca
Taller d’aquarel·la: 
“Salvem els oceans”
Taller masterclass on parlarem 
de les especies més perilloses del 
mar: els plàstics. Explicarem la 
relació entre el mar i l’aquarel·la 
i dibuixarem una proposta per 
salvar els oceans!
A càrrec de la il·lustradora 
Sandra Uve. Inclòs dins l’any 
#SumemVerd.
Per a infants a partir de 6 anys. 
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 25
Jugatecambiental 
Pinetons: “Fem un 
quadre ben natural”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Jugatecambiental 
Massot: “Xapes i imants”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—

Dimarts 27
Conferència 
participativa:
“14 tècniques de 
generació d’idees”
A les 18 h, a la Biblioteca 
Municipal
Aquest 2020 se celebra l’Any 
Rodari, commemorant el 
centenari del naixement del 
genial escriptor i pedagog italià. 
Jordi Folck, escriptor i professor 
universitari, ens endinsarà en 
la figura de Gianni Rodari i el 
seu revolucionari mètode per 
fomentar la creativitat literaria 
entre els més petits.
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 28 
Hora del conte:
Contes d’arreu del món
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Vine a descobrir els contes de 
diferents pobles d’arreu del món: 
indis, esquimals, hindús i xinesos, 
entre d’altres.
A càrrec de Joan de Boher.
Per a infants a partir de 4 anys. 
Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

+ Info
Biblioteca
Municipal

https://bibliotecavirtual.diba.cat/ca/ripollet-biblioteca/
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Creat el 1979 com a institut d’FP, l’institut Pa-
lau Ausit imparteix actualment ESO, Batxille-
rat i Formació Professional. Compta amb cinc 
persones d’administració i serveis i 1.100 alum-
nes i 90 mestres. Des de 1993 el dirigeix José Al-
faro, de 57 anys, que va arribar a l’ensenyament 
l’any 1982 per la seva experiència com a tècnic 
d’automoció. El 1986 va aconseguir plaça i des-
prés de 27 anys com a director plega per tornar 
a l’ensenyament com a professor de Tecnologia 
a l’ESO i donar el relleu a Fructuoso Carrasco, 
qui, curiosament, va ser alumne de la prime-
ra promoció del centre.

Per què plega?
Per coherència. Ara tocava presentar el nou 
projecte dels pròxims quatre anys i crec és l’opor-
tunitat perquè la nova generació prengui 
el relleu.

Quina creu que ha estat la seva 
principal aportació?
Generar un bon equip de treball. 
Des de la direcció hem tingut en 
compte a les persones, les famílies i al 
personal, a més del compromís amb 
la pública. Hem hagut de lluitar molt 
per aconseguir els recursos necessaris i 
en moltes ocasions ser creatius. A tall 
d’exemple, totes les millores en estalvi 
energètic les hem promogut i construït 
nosaltres.

Quin suport rebeu de les administracions?
El suport de l’Administració és molt millorable. 
L’educació necessita un tractament diferent. No po-
dem estar depenent que el govern de torn faci canvis. 
El que han de resoldre és la manca d’equipaments 
i recursos. El Departament d’Educació parla molt 
d’autonomia de centre, però no és real. Hi ha una 
uniformització. Qui hauria de decidir és cada centre i 
no una normativa.

Com ha canviat l’alumnat en darreres tres 
dècades?

Els alumnes han tingut un bon comporta-
ment. Els problemes dels joves continuen 
essent els mateixos de sempre. Estan sotmesos 
a les crisis econòmiques, però almenys ara 

tenen més oportunitats de formació. I el nivell 
que assoleixen és molt millor que abans. 

Tenim més oferta, més empreses que 
col·laboren i un nivell d’inserció molt 
bo. A Grau Mitjà un 50% troba feina 
i l’altra meitat continua estudiant 
i a Grau Superior la inserció és del 

95%. Els estudis que tenen més sortida 
són robòtica i mecatrònica industrial. 
A Batxillerat també estem tenint bons 

resultats, segons les proves de compe-
tències bàsiques i les PAU. Però la meva 

recomanació als alumnes és que, sempre 
que puguin, no es deixin portar per entrar 
ràpidament a treballar i que es formin al 
màxim i lluitin pels seus somnis.

FEM PINYA
José Alfaro
Director de l’Institut Palau Ausit des de 1993

“He estat un director 
bastant tranquil”

+ Info
Institut
Palau Ausit

http://www.iespalauausit.com/
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Aleshores, no és cert el mite del fracàs escolar?
Havíem tingut un abandonament de fins al 20%, però actual-
ment l’índex d’alumnes que no acaben l’ESO és molt baix, només 
del 2%, en bona part gràcies als PFI. També perquè fem mans i 
mànigues per no tenir massificació. Gràcies a l’esforç dels mestres 
podem desdoblar i tenir unes ràtios sobre els 25-30 alumnes. 
Oficialment tenim 3 grups, però en realitat els partim en 4.

Quin creu que ha de ser el paper de les famílies?
La participació és complicada. Ells confien en la nostra feina, 
però és cert que l’educació recau excessivament en l’ensenyament. 
Nosaltres hem de fer l’acompanyament, però els protagonistes i 
responsables han de ser les famílies.

Detecteu molts problemes?
La majoria de les famílies són saludables. Però estem alerta de 
qualsevol situació estranya. Tenim protocols per detectar-les i 
actuar. Però afortunadament són casos minoritaris, tot i que 
sempre destaquen més les excepcions.

Com porteu la crisi de la COVID-19?
És molt trist. No ens podem tocar ni veure les cares. Hi ha mil 
limitacions i dificultats, però hem de procurar actuar amb 
normalitat. Ens ha servit per comprovar que no estàvem prepa-
rats per aquestes coses, que molts alumnes ni tenien mitjans per 
seguir el curs des de casa i també per constatar que a la gestió de 
la problemàtica li ha faltat flexibilitat. Havíem de començar sí o 
sí, però, tot i haver-se pres la decisió fa temps, ha faltat previsió i 
dotació de recursos.

Què vol dir com a comiat de l’entrevista?
He tingut la sort d’estar molt ben acompanyat pel claustre, els 
alumnes i les seves famílies. He anat seguint al càrrec voluntària-
ment i content. No he tingut enfrontaments i he pogut formar 
equip sense problemes. Crec que he estat un director bastant 
tranquil, gens ofuscat i no he tingut oposició, sinó suport. Tan 
importants com el director ho són els coordinadors. La direcció 
no és una qüestió de “poder” sinó d’acompanyament.
Ara tinc ganes de tornar a l’ensenyament. Continuaré com a cap 
d’estudis d’adjunt per temes d’infraestructures, manteniment 
i aplicatius, que ho tinc molt per la mà. Però gaudiré de fer de 
mestre de Tecnologia a 2n d’ESO. Em fa molta il·lusió, perquè 
és una assignatura molt àmplia i manipulativa, que toca des de la 
informàtica, al procés dels aliments i a l’electricitat, i em connecta 
amb els meus principis com a mestre d’automoció.

Toni Miralles

Club de Lectura:
El fil invisible,
de Gemma Lienas
A les 18.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Els dubtes corsequen la Júlia: 
s’estima de debò el seu marit? 
Està disposada a ser mare? 
Enllestirà a temps el guió que està 
escrivint sobre el veritable paper 
de la científica Rosalind Franklin 
en el descobriment de la doble 
hèlix de l’ADN?
A càrrec d’Alicia Gil.
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Exposicions
CENTRE CULTURAL
Fins al 31 d’octubre, a la Sala 1
“Patufet, on ets?
Aureli Capmany
1868-1954”
Aureli Capmany Farrés va ser 
autor de més de sis-cents textos 
i desenvolupà una gran activitat 
al voltant de les cançons, les 
danses, les rondalles, les festes, 
els costums, els jocs, les arts 
escèniques, etc. Va ser impulsor 
de nombroses iniciatives culturals 
i ciutadanes, col·laborà en 
nombroses entitats culturals, 
funda orfeons i esbarts dansaires, 
explicà rondalles i impartí 
conferències per tot Catalunya. 
Organitza: C.R.A.C. — 
Comissió Ripolletenca 
d’Activitats Culturals 
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Fins al 27 d’octubre,
a la Sala d’Art
“Roba, fils i llanes”
A l’exposició trobareu peces que 
són el resultat d’alguns tallers 
proposats per Cosir i Xerrar 
durant el curs passat i altres 
peces de creació pròpia. També 
s’exhibiran treballs que van sorgir 
de propostes virtuals durant el 
passat confinament. Són hores de 
dedicació i entusiasme que donen 
el seu fruit en forma d’obres d’art 
i on l’aprenentatge compartit, on 
tothom ensenya el que sap, és el 
leitmotiv de l’entitat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 19 d’octubre
al 6 de novembre
“Transcendental”
Exposició en commemoració 
de l’Octubre Trans i del 
Dia Internacional per la 
Despatologització Trans, 
amb la col·laboració de Sylvia 
Rivera, d’ATA — Asociación 
de Transexuales de Andalucía. 
“Transcendental” és una protesta, 
però també una manera de 
realçar la bellesa en allò divers. És 
també un cant a la diversitat, una 
veu per a totes aquelles persones 
trans a qui han negat la seva 
identitat. “Transcendental” ens 
apropa a la realitat transsexual i 
ens mostrar que, a la fi del dia, 
sense roba, sense maquillatge i 
sense pentinar, tots som carn –tal 
com indica el títol d’una de les 
fotografies– i que la genitalitat mai 
no defineix el gènere de ningú.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Altres
activitats
Tria Ripollet!
Campanya de consum i 
fidelització als comerços, amb el 
sorteig de 500 € en 10 premis de 
50 € cadascun, entre les persones 
que comprin als establiments 
adherits a l’UCR.
Organitza: Unió de Comerciants 
de Ripollet

Curs d’iniciació
a la fotografia
Tots els dijous
Més informació a afocer.cat
Organitza: AFOCER

Photocall Gegant!
Fins el 31 d’octubre, al Centre 
Cultural i les xarxes socials
Photocall amb els hashtags 
dissenyats per l’ocasió: #enfem30 
i #30anysgegantsripollet.
Acte inclòs al programa “En fem 
30!”, per celebrar el 30è aniversari 
d’en Pere i l’Elisenda.
Organitza: C.R.A.C. — Gegants
de Ripollet

Escola de Circ Social 
Alehop!
Tots els dimarts, de 17
a 18.30 h, a l’Institut Lluís 
Companys
Activitat adreçada a joves de 12 
a 16 anys. Les inscripcions són 
gratuïtes i es poden fer al Casal
de Joves, de dimarts a divendres, 
de 17 a 20 h.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Tallers i activitats
del Casal de Joves
Dijous 1
Futbolí i tennis taula
Divendres 2
Cuina vegana
Dimarts 6
Jocs de taula
Dimecres 7
Estampació de texans
Dijous 8
Futbolí i tennis taula.
Divendres 9
Crepes veganes
Dimarts 13
Jocs de taula.
Dimecres 14
Decoració de tasses
Dijous 15
Futbolí i tennis taula
Divendres 16
Boles de pizza vegana
Dimarts 20
Jocs de taula
Dimecres 21
Estampació de tote bags
Dijous 22
Futbolí i tennis taula
Divendres 23
Batuts detox
Dimarts 27
Jocs de taula
Dimecres 28
Clauers de pirografia
Activitats adreçades a joves de 12 
a 29 anys i amb aforament limitat. 
Ús obligatori de mascareta i 
seguir les indicacions del personal 
de joventut. Algunes activitats 
requereixen inscripció prèvia. Mes 
informació a les xarxes socials de @
ripolletjove. A més, cada dimarts, 
dijous i divendres s’ofereix suport 
educatiu.
Organitza:
Ajuntament
de Ripollet

+ Info
UCR

Inscripcions

Instagram
de @Ripollet 
Jove

https://ucripollet.cat/tria-ripollet/
https://www.afocer.cat/wp-content/uploads/2020/09/curs2020-2.pdf
https://www.instagram.com/ripolletjove/
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Torna l’esport segur

REPORT 

Després del tancament provo-
cat per la pandèmia de la CO-
VID-19 de bona part de les 
instal·lacions esportives muni-
cipals de Ripollet i de les obres 
de millora d’alguns d’aquests 
equipaments, l’esport torna 
amb protocols específics d’uti-
lització per a veïns i entitats per 
tal d’intentar evitar possibles 
contagis del coronavirus.

Un nou gimnàs, l’obra 
més destacada
Els usuaris del Poliesportiu es po-
dran beneficiar, des del 5 d’octu-
bre, d’un nou gimnàs convertit 
en un espai diàfan i, molt especi-
alment, amb la incorporació de 
noves màquines per substituir les 
anteriors, en una situació molt 
precària després d’anys d’ús. Una 
reclamació de fa temps que s’ha 
resolt amb un nou contracte de 
lloguer i manteniment de tota la 
maquinària de fitness, adaptada a 
les necessitats actuals dels usuaris. 
Ara, s’hi faran controls preventius 
i correctius periòdics, per tal de 
garantir sempre un estat òptim.
A més, també s’han fet altres 
obres al mateix gimnàs com ara el 
canvi del terra, treballs de pintura, 
un canvi a la porta d’emergència 
i l’adequació de l’accés i els espais 
perquè puguin accedir-hi i utilit-
zar-lo persones amb mobilitat re-
duïda, així com un sistema de ven-
tilació renovat molt més eficient.

També s’han fet obres al Pavelló 
Joan Creus i la seva pista annexa, 
per tal de millorar l’eficiència 
energètica, així com als vestuaris 
del camp de futbol Industrial per 
tal de reformar els vestuaris i ins-
tal·lar-hi calefacció.

Protocols sanitaris
contra la COVID-19
Les mesures de seguretat contra el 
coronavirus marcaran la reobertu-
ra del gimnàs, que veurà limitat el 
seu aforament a 10 persones per 
hora, que s’hauran d’inscriure prè-
viament a través de l’apartat de cita 
prèvia del web municipal, o per te-
lèfon trucant al Poliesportiu.
A més, tal com va explicar la regi-
dora d’Esports, Andrea Guijarro, 
al Ple Municipal de setembre, hi 

ha un protocol de reobertura dels 
equipaments que s’ha enviat a les 
entitats, basat en el que tenen la 
Secretaria General de l’Esport i les 
diferents federacions esportives. 
És un protocol viu, que s’actualit-
za constantment adequant-se a la 
situació sanitària i les necessitats 
de les mateixes entitats esportives. 
Aquest protocol contempla, per 
exemple, l’ús que s’ha de fer de les 
mascaretes i el gel hidroalcohòlic o 
l’existència d’una persona respon-
sable per a cada entitat que pugui 
garantir el compliment d’aquest 
protocol. També s’està treballant 
en la senyalització dels espais i la 
validació de les entrades i sortides 
previstes.

Jordi Pi Lletí / Intus

Demaneu
cita prèvia

http://citaprevia.ripollet.cat/index.php/reservagimnas
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D’aquesta manera les Stolpersteine permeten a les 
famílies de les víctimes que puguin rememoritzar i 
complir el dol per les persones desaparegudes. Actu-
alment existeixen més de 75.000 Stolpersteine a més 
de 24 països i en 20 llengües diferents.
Aquests micromonuments permeten doncs ser inte-
grats en el teixit urbà i el fet que hi ensopeguem ens 
poden fer reflexionar sobre què va passar i què podria 
tornar a succeir. A més a més, darrere de cada pedra, 
hi ha sovint un treball de recerca per identificar a les 
persones i les seves llars, fet que ajuda al coneixement 
i la recuperació de la nostra memòria. Final-
ment, les possibilitats educatives i didàc-
tiques del projecte permetent la partici-
pació dels joves, garants del nostre futur i 
responsables d’aquest record.

Marta Simó / Grup ISOR — UAB

Stolpersteine: 
un micromonument
en memòria de les
víctimes del nazisme

El patrimoni cultural, tal com el defineix la 
UNESCO, és l’herència cultural pròpia del passat, 
amb la qual un poble viu el present i el transmet 
a generacions futures. Aquest està constituït per 
tots els béns i valors culturals que són expressió de 
la nacionalitat o identitat d’un poble. La memò-
ria per tant, com a patrimoni cultural d’un poble 
permet acostar-se al coneixement del passat per 
constituir la identitat present i futura i la seva in-
teracció i relació amb la història. Aquest és l’objec-
tiu que persegueix el projecte Stolpersteine d’art i 
memòria.

El seu creador, l’escultor Günter Demnig, neix a Ber-
lín el 1947. El 1992 participa en un projecte en re-
cord del decret del 1942 de la deportació gitana cap 
als camps d’extermini. A causa de la reacció d’una 
de les persones, habitants de Colònia que assegura-
va que no hi havia cap persona gitana al seu barri, 
decideix que cal fer retornar de manera simbòlica la 
memòria de cada una de les víctimes.
Les Stolpersteine són llambordes fetes de formigó i 
cobertes d’una fulla de llautó on es graven les dades 
de cada persona i que es col·loquen al paviment de 
davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure 
o treballar lliurement abans de fugir, ser empreso-
nades, deportades i/o assassinades. Cada llamborda 
és única i es realitza a mà, com a gest de respecte i 
humanitat que vol contrastar amb l’extermini indus-
trialitzat del nazisme.

FEM MEMÒRIA

A Manresa hi ha 21 Stolpersteine que recorden els
manresans deportats. A Ripollet n’hi haurà quatre.
Foto: Jesús Rodríguez @lStolpersteine

+ Info
Projecte
Stolpersteine

http://www.stolpersteine.eu/
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L’escola Josep M. Ginesta inicia
el curs amb nous lavabos
L’Ajuntament ha dut a terme aquest estiu diverses 
millores a escoles de Ripollet. Entre elles, destaquen 
les realitzades a l’escola Josep M. Ginesta, on s’han 
renovat sis blocs de lavabos, cinc d’ells a l’edifici de 
primària i un al de parvulari. Actualment, s’estan 
refent els vestuaris del gimnàs del centre. Ambdues 
instal·lacions presentaven un estat molt deficitari 
pel pas dels anys i les millores han estat molt ben 
rebudes per l’escola.
L’Ajuntament té previst renovar també els lavabos de 
l’escola Enric Tatché i Pol, aprofitant les vacances de 
Nadal. El cost total de renovació dels lavabos de les 
escoles Ginesta i Tatché suma uns 267.000 €.

El Telèfon d’atenció a la gent 
gran rep 57 consultes 
Des de la seva posada en marxa, el passat juliol, s’han 
rebut un total de 57 consultes al Telèfon d’atenció a la 
gent gran, dues terceres parts formulades 
per dones. Dóna informa-
ció i resol dubtes sobre els 
serveis que s’ofereixen a les 
persones grans. Bona part de 
les preguntes han estat sobre 
les proves PCR i qüestions 
relacionades amb la depen-
dència. També s’han registrat 
diferents consultes directes a 
l’alcalde. El número és el 669 
027 636 i està operatiu de di-
lluns a divendres, de 9 a 14 h.

EN BREU

L’Ajuntament renova
els 13 desfibril·ladors 
En conveni amb l’Associació Catalana de 
Municipis, l’Ajuntament ha renovat els 13 
Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) 
instal·lats al municipi, així com garantit 
el seu manteniment i la formació, com a 
elements clau del Programa de Cardiopro-
tecció. També hi ha dos DEA mòbils, per 
als vehicles de la Policia Local; 8 instal·lats 
a l’interior d’edificis municipals (Oficines 
de Drets Socials, Centre Cultural, Oficines 
d’Ocupació, Poliesportiu Municipal, Camp 
Municipal de Futbol, Camp de Futbol 
Industrial, Pavelló Joan Creus i Pavelló Fran-
cesc Barneda) i 3 DEA a la via pública (Mer-
cat Municipal, OAC i Teatre Auditori), per 
tal de fer-los més accessibles a la ciutadania 
en cas d’emergència,
Els DEA estan instal·lats en cabines homo-
logades i, en el cas dels ubicats a l’exterior, a 
més de l’alarma acústica, compten amb un 
dispositiu que efectua una trucada al 112 en 
el moment d’obrir la cabina i envia un avís 
per correu electrònic a Policia Local i Salut 
Pública.

DEA exterior, situat a l’OAC

669 027 636

Telèfon
d’atenció
a la gent 

gran

De dilluns a divendres,

de 9 a 14 h
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L’habitatge, més que mai, un dret
Les darreres setmanes diversos mitjans de comunicació 
i partits polítics s’han fet ressò d’un suposat augment 
d’ocupacions d’habitatges a l’estat espanyol, incidint en 
l’existència d’una problemàtica greu i quotidiana.
La realitat és, però, que a Ripollet com a moltes d’altres 
ciutats, l’autèntic drama quotidià que viuen moltes de les 
nostres veïnes i veïns és la por a ser desnonats per no po-
der fer front als pagaments d’unes hipoteques i lloguers 
abusius i desmesurats. Aquest problema real i estructural 
afecta especialment els municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB). A ciutats com a Ripollet els preus 
de venda i lloguer impossibiliten l’accés a l’habitatge dig-
ne d’aquelles persones que, fins i tot quan disposen d’una 
feina, no poden fer front a uns preus abusius. I aquelles 
persones que hi poden accedir (amb grans sacrificis) cor-
ren el risc de perdre la seva llar per no poder fer front als 
pagaments en cas d’atur o viure un imprevist que afecti la 
seva economia.
La situació de pandèmia que vivim des del passat mes de 
març va comportar una aturada temporal dels desnona-
ments dels col·lectius més vulnerables. Passat l’1 d’octu-
bre, però, i si no hi ha cap canvi, finalitza aquesta protec-
ció i les persones amb més dificultats poden perdre de nou 
la seva llar.
A més, el risc de contagi per COVID està provocant atur 
i paralització de l’activitat econòmica que ha contribuït 
a agreujar una problemàtica creada per un sistema social 
i econòmic que ha convertit en un bé de mercat el que 
hauria de ser un dret social. L’aprovació al Parlament de 
Catalunya de la nova llei de control de preus de lloguers 
és un pas en la bona direcció però encara insuficient per 
donar resposta a les necessitats existents.
Drets com l’habitatge, l’educació o la salut són ara més 
importants que mai per tal d’assegurar que ningú es quedi 
enrere. En aquest sentit s’ha pronunciat la taula del pla 
de xoc de Ripollet i en aquest sentit continuem treballant 
des de l’Ajuntament de Ripollet, amb l’adquisició de pisos 
per a situacions d’emergència social, la convocatòria d’un 
concurs d’idees per a un projecte de construcció d’habi-
tatge públic o la redacció d’un Pla Local d’Habitatge que 
ha de permetre definir i ordenar la política d’habitatge per 
a la nostra ciutat.

La recollida selectiva
Fa ara onze anys, en el marc de la Festa de les 3R, es va 
presentar el nou sistema de recollida selectiva a Ripollet, 
conegut amb el nom de Sistema Easy. Es tractava d’un 
nou mètode més ràpid, més net i més segur, tant pels tre-
balladors com pels vianants. Aquest fet va suposar una 
millora molt important tècnicament per la recollida dels 
nostres residus, però ara, cal anar un pas més enllà.
Al Ple de setembre, el govern de Ripollet va aprovar un 
altre canvi important al model de recollida selectiva dels 
nostres residus. Es vol implementar el model “porta a por-
ta” a tota la ciutat, excepte al barri de Tiana-Pont Vell.
Des del PSC veiem la necessitat de millorar els nostres re-
sultats de recollida de selectiva, que està estancat just per 
sobre del 30%, molt lluny del 60% que marquen les polí-
tiques ambientals de la Unió Europea. No obstant això, 
pensen que un canvi d’aquesta magnitud s’hauria de fer 
amb mesura i no a tota la ciutat a la vegada, tal com es vol 
fer. Des del PSC, el que li hem dit a l’equip de govern és 
que ho faci per zones, primer a les de més baixa densitat 
de població, i que la seva implantació sigui progressiva. 
D’aquesta manera, es poden fer campanyes de sensibilitza-
ció i d’educació a tota la població per tal de tenir èxit en la 
implementació. Una altra forma de fer-ho la trobem irres-
ponsable i perillosa pel risc de no tenir èxit i de generar un 
problema important amb els nostres residus.
Com ja hem dit en altres ocasions, no volem que Ripollet 
sigui la prova pilot dels grans municipis metropolitans. Ja 
ho serem amb la municipalització de l’aigua i ara ho se-
rem amb el model de recollida selectiva, i tot, per no ser 
més prudents i prendre les decisions pensant en els vots en 
comptes dels interessos dels nostres veïns i veïnes.
Volem una millora de la recollida selectiva dels nostres 
residus i, per tant, considerem que és una greu irrespon-
sabilitat i demostra un “curterminisme” polític que no hi 
veu més enllà dels vots voler fer-ho sense garanties d’èxit 
i que el segur seria un bon projecte, acabi sent un fracàs.

Opinió
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El gobierno municipal:
un proyecto a la deriva
Llega el mes de septiembre y con él una de las propuestas 
estrella de cualquier gobierno municipal, la aprobación 
de las Ordenanzas Municipales (sea dicho de paso que, 
una vez más, el gobierno municipal no ha hecho ningún 
gesto al respecto para recabar propuestas de nuestra for-
mación en tal sentido). Desde Ciutadans, creemos que es 
posible establecer medidas que relajen la actual carga im-
positiva que sufrimos los habitantes de Ripollet, sea en el 
IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), las tasas de elimina-
ción de residuos (popularmente llamadas basuras), el im-
puesto de circulación de los vehículos, etc. Y es que nues-
tra población, en comparación a otras ciudades del Vallés 
Occidental o del Área Metropolitana de Barcelona, sigue 
estando muy por debajo en parámetros de modernidad. 
Tenemos un sistema de recogida de residuos en contene-
dores que resulta notablemente obsoleto y que provoca 
molestias físicas y de malos olores en ciertos meses del 
año. Entendemos que otro sistema más adecuado a nu-
estros tiempos es posible y en ello seguiremos insistiendo. 
Ripollet sigue careciendo de lugares idóneos para aparcar 
los vehículos, dando el mismo trato fiscal a quien tiene 
plaza de aparcamiento y a quien no y dejando pasar una 
magnífica oportunidad para realizar, con motivo del inte-
rés general, una planificación que contemple, si ello fuere 
necesario, la expropiación forzosa de ciertos espacios, o la 
adecuación de aquellos que ahora no se aprovechan (un 
ejemplo flagrante es la zona que se encuentra detrás de la 
oficina del INEM en la calle Monturiol, que a pesar de 
haber sido aprobada una moción en el Pleno Municipal 
de la pasada legislatura para su recuperación, sigue estan-
do vallada). A nadie se le escapa el actual momento que 
estamos atravesando con motivo de la crisis financiera ori-
ginada por la pandemia, pero aun así, EL GOBIERNO 
NO SE MUEVE.

Confirmado: Aulas inseguras
Como ya denunciamos en la anterior edición, las escuelas 
e institutos podrían volverse uno de los principales focos 
de contagio, ya que son de los pocos espacios donde coin-
cide tanta gente a la vez. La vuelta a las aulas no ha garan-
tizado la seguridad que las familias necesitan. Alumnado, 
docentes, familias y personal de servicio han hecho un tra-
bajo increíble para volver a las aulas, pero el Departament 
d’Educació no ha cumplido su parte.
No han elaborado un protocolo claro y efectivo que ga-
rantizase la salud y protección de las personas usuarias, 
así como tampoco han establecido criterios y pautas ge-
nerales de actuación válidas. No han realizado las pruebas 
PCR que prometieron ni tampoco tuvieron a punto el 
material preventivo que destinaban a cada escuela.
No han escuchado a ninguna de las partes: los y las do-
centes pedían poder atender al alumnado en las mejores 
condiciones y, a día de hoy, la opacidad de una mascarilla 
les arrebata la expresión facial y la voz. Las familias pidi-
eron evitar los desplazamientos con la jornada continua, 
reduciéndolos a dos, pero tampoco han sido escuchados. 
Ambos pidieron la reducción de ratios, para garantizar la 
distancia de seguridad al haber menos cantidad de perso-
nas por clase, pero finalmente, y después de decir que no 
habría más de 20 niños por aula, seguimos con las mismas 
ratios.
La vuelta a las aulas se ha hecho de una manera incongru-
ente, en la que la comunidad educativa tiene que llevar 
mascarilla durante las clases, pero, por ejemplo, en un bar, 
no es necesario. El resultado de esta escabrosa escabechina 
son 461 grupos confinados en 348 centros educativos de 
Catalunya, dos de ellos del instituto Lluís Companys de 
nuestro municipio. ¿Hasta dónde hay que llegar para que 
alguien tome una decisión que proteja a nuestro alumna-
do?
En el artículo anterior, instamos al ayuntamiento a hacer 
presión al Departament d’Educació y en el presente artí-
culo volvemos a hacerlo, a ver si con un poco de suerte, 
podemos conseguir que la comunidad educativa sea es-
cuchada, valorada y bien tratada.
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LA RÀDIO,
AL DIA
ripolletradio.cat
91.3 FM
Dilluns
10-13 h Bon dia, Ripollet
18-19 h Blues Barrelhouse
19-20 h Bravo por la música (1r) / Espacio infinito (2n) / 
A les portes de Troia (3 i 4t) (CP)
20-22 h El 7è art de Talia
22-23 h Descubre by Top Play List

Dimarts
10-13 h Bon dia, Ripollet
18-19 h El Gramòfon
19-20 h La Careta Parla - La Careta Teatre (1r) /
Hip Hop House (2n i 4t) / La ciència és nostra (3r)
20-21 h Gitanes a la ràdio - Gitanes de Ripollet (1r) /
El Kamaleó Roig (2n i 4t) / Tirando del Hilo (3r)
21-22 h APCAP Radiofaro (1r) / Entretots (2n i 4t) /
Així Som - Aspasur (3r)
22-23 h Elèctric Cafè

Dimecres
10-13 h Matins pop-rock
18-20 h Los Tres Tenores... dan la nota
20-21 h Peluts - SPAM (CP) (1r i 3r) / El Camino - Asso-
ciació Camino Ancestral de Santiago (2n) / 
Createnglish (4t)
21-22 h La Escalera - Asociación Música de Autor La 
Escalera (1r i 3r) / Des de la història (2n) / Boxea (4t)
22-23 h A Tot Jazz

Dijous
10-13 h Matins pop-rock
18-20 h Magazín Info Setmanal
* 19 h Retransmissió mensual del Ple Municipal (4t o 5è)
20-21 h Excusas al palco (1r) / Planeta Binario (2n) / 
Ratones de Buhardilla - Club d’Escacs Palau Ausit (3r) / 
Retransmissió del Ple (4t o 5è)
21-22 h El Hombre Lobo (1r) / Olímpics (2n) / Clàssics 
contemporanis (3r) / Retransmissió del Ple (4t o 5è)
22-24 h Ohhh TV Podcast / Gamers Ocupados

Divendres
10-13 h Bon dia, Ripollet
13-15 h Reposició magazín Info Setmanal
18-19 h Ruta 66 (CP)
19-20 h Club del Country (CP)
20-21 h Coblejant (CP)
21-23 h Viaje al Reino del Metal - Ripollet Rock
...............................................................................................................

De 10 a 13 i de 17 a 20 h Butlletins locals: 
Migdies i matinades Clàssics Contemporanis
Nits, des de final de la programació fins a les
2 am Ongo Bongo
Caps de setmana
Dissabtes i diumenges, de 10-24 h Reposicions dels 
programes emesos entre setmana.
Dissabtes, a les 13 h Repetició de l’Info Setmanal
A les 22 h Don’t Stop Dancing

Recorda: contenir el coronavirus
és responsabilitat de tothom 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
ensenyament.gencat.cat/ca/inici

Canals d’informació
del teu centre educatiu

Ajuntament de Ripollet
ripollet.cat

 @AjRipollet
 @ajripollet
 @AjRipollet

Que no
t’enganyin!
Verifica les
informacions 
als canals
oficials

Escolta
la Ràdio en
directe i a 
la carta

https://www.ripolletradio.cat
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Des de l’any 2000, més de 200 municipis 
catalans han implantat, total o parcialment, un 
sistema de recollida selectiva porta a porta (PAP). 
Consisteix a lliurar els residus –prèviament sepa-
rats en origen– al Servei Municipal de Recollida 
davant de la porta de casa, en uns dies i hores deter-
minats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de 
recollida. A Ripollet, al passat Ple de setembre, es 
va donar el tret de sortida pel canvi en la recollida 
de residus: porta a porta i contenidors intel·ligents, 
amb l’aprovació de l’inici de la licitació del contrac-
te dels serveis de recollida selectiva dels residus ur-
bans, el seu transport i la neteja viària del municipi 
de Ripollet, entre juliol de 2021 i juny de 2029, per 
un import de més de 37 M €.

Pel que fa al contracte de neteja viaria, s’amplia a les 
zones que es consideren d’intensitat molt alta pel seu 
elevat ús als diferents barris de la ciutat. Tot i això, Ri-
pollet no estarà net fins que no ens corresponsabilit-
zem de l’estat dels nostres carrers i parcs, com si fossin 
realment nostres i tinguem cura de no embrutar-los, 
no llençar coses a terra i recollir les caques dels nostres 
animals.
Pel que fa als residus, és on s’introdueix el canvi més 
important, motivat per la necessitat de superar el mo-
del actual. A Ripollet, generem, aproximadament, 1 
kg de residus per habitant i dia. I tot i disposar d’un 
sistema de recollida amb contenidors separats per frac-
cions, només una tercera part està ben separada. La 

Ripollet
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Sumem
verd

Arriba el porta a porta
resta, o barregem els residus o els llencem al conteni-
dor que no toca.
Les directrius europees i la normativa actual de-
terminen que, o bé aquest percentatge s’inverteix i 
passem a reciclar de forma correcta un 70 % del que 
produïm, o començarem a rebre les conseqüències 
econòmiques en forma de cànons i sancions que re-
percutiran directament als municipis.
El nou model de recollida selectiva obligatòria serà 
mixt, en forma de contenidors tancats als barris de 
Pont Vell i Tiana, on els veïns disposaran d’una targeta 
per obrir-los i bosses etiquetades amb codis de barres, 
i amb el sistema porta a porta a la resta del municipi.
Fins a la posada en marxa del nou sistema, que es pot 
allargar fins a un any, l’Ajuntament explicarà tots els 
detalls i arribarà a consensos amb les comunitats de 
veïns, així com implantarà mesures de residu zero a la 
mateixa administració.
Aquest canvi no serà més car pels veïns, però en can-
vi sí que implicarà una taxa elaborada de manera més 
justa, perquè pagaran en funció del que generin i de 
com separin.
S’ha iniciat el camí cap a un canvi de model, basat en la 
responsabilitat compartida, tant en la generació com 
en el tractament dels residus. Es tracta d’un canvi que 
afectarà a totes les llars de la ciutat i que haurà de su-
perar reticències, però que donarà com a resultat un 
reciclatge de molta més qualitat i on totes les persones 
sabran que estan contribuint a un desenvolupament 
ambiental sostenible.
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LA CONTRA

Manolito Rastaman és il·lus-
trador i dibuixant de còmic, 
molt conegut al món de la vi-
nyeta underground. Ell, jun-
tament amb el seu company 
Barri, són els encarregats de 
fer el nou mural a Ripollet: 
42 metres lineals a la passarel-
la  per a vianants sobre el riu 
que representen la història de 
la lluita del col·lectiu LGTBI a 
escala internacional i local.

Com serà el mural que 
esteu pintant?
La cara frontal és una cronologia, 
amb cinc vinyetes que represen-
ten cinc moments històrics, des de 
la figura del polític Harvey Milk, 
el primer que va lluitar pels drets 
LGTBI i que va ser assassinat i els 
disturbis de Stonewall, fins a la ma-
nifestació LGTBI de Ripollet l’any 
2016, que va unir la lluita del col-
lectiu de manera transversal amb 
moviments socials i comunitats de 
veïns. A més, al darrere hi ha un 
homenatge al moviment miner an-
glès, que també va venir a Ripollet, 
i el símbol del pollet amb la ban-
dera, amb moltes mans donant-li 
suport. L’arquitectura del pont, 
a més, em va molt bé per donar-li 
moviment.

Hi ha vinyetes pels teus 
orígens al còmic?
Sí que m’entenc millor amb la vi-

Manolito Rastaman
Autor del mural LGTBI

nyeta, que no deixen de ser 
imatges que expliquen una 
història, que s’integraran en 
un sol concepte, tot i que 
per al mural faig servir un di-
buix més realista que als cò-
mics. Per mi és tot un repte.

Els teus treballs són 
molt reivindicatius. 
Per això t’has
involucrat en el
projecte?
Per mi aquesta és una reivindica-
ció molt important. Per molt que 
jo sigui heterosexual, m’hi solida-
ritzo perquè l’únic que es reivin-
dica és llibertat sexual i d’identitat 
de les persones. I jo sempre que 
puc utilitzo els meus dibuixos 
com a vàlvula d’escapament per 
treure tot allò que porto dins, una 
mica com a teràpia. Per això busco 
sortides en un món editorial més 
alternatiu, també és on m’he criat. 

El mural farà 42 metres. 
És per això que treballes 
acompanyat?
Tinc un ajudant, en Barri, que tot 
i que no es dedica a això té molt 
bona mà pintant. Em va molt bé, 
perquè mentre ell omple i fa tas-
ques més entretingudes jo puc 
anar avançant a altres punts del 
mural. Jo sol tardaria el doble o el 
triple de les cinc sessions previstes. 
No és la primera feina que fem 

junts, i la veritat és que treballem 
molt bé.

Has vist algun dels altres 
murals ripolletencs?
He vist el dels animals, al costat 
del nostre, i és preciós. També el 
de les dones, espectacular, i el de 
la casa del comú, que m’encanta 
com explica la història a través del 
fil. Em semblen tots d’una qua-
litat excel·lent, ja voldrien molts 
pobles els murals que té Ripollet! 
Espero estar a l’altura!

Jordi Pi Lletí /

Intus 

—
“Ja voldrien

altres pobles
els murals que 

té Ripollet!”
—


