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Amb prudència

DESTAQUEM

L’inici de la desescalada, el passat 23 de novembre, ha 
estat marcada per la prudència, per evitar repetir els 
efectes negatius de l’anterior i evitar una tercera ona-
da de la pandèmia passades les festes nadalenques. En 
l’àmbit local, l’obertura de bars, gimnasos i centres 
d’estètica, entre altres, han retornat certa normalitat 
a la vida quotidiana. No obstant això, molts negocis 
passen per una situació delicada, ja sigui pels obligats 
confinaments com pels efectes dels calaixos eixuts en 
la supervivència dels seus negocis, sovint regentats 
per autònoms, com per la continuïtat dels seus as-
salariats. És per això que, ara més que mai, consumir 
al comerç de proximitat és una manera d’ajudar-se 
entre veïns. I més, després d’haver fet els deures per 
funcionar com a espais segurs i, en molts casos, adap-
tar-se i reinventar-se fins a l’extenuació.
Quant a l’Ajuntament, la prudència també ha estat 
la tònica general en la reobertura de serveis i equi-
paments, primer els esportius i culturals, segons les 
indicacions decretades per la Generalitat, en primer 
tram de la desescalada. La resta de serveis continuen 
funcionant preferentment de manera telefònica i te-
lemàtica i amb cita prèvia per a l’atenció presencial. 
Esports ha reobert totes les instal·lacions però amb 
limitació d’aforament: instal·lacions interiors al 30% 

i exteriors al 50%. Es manté la competició d’àmbit 
nacional i professional i segueixen suspesos els amis-
tosos. El poliesportiu també obre amb una limitació 
al 50% a les pistes exteriors i un 30% als serveis inte-
riors: el gimnàs amb cita prèvia. Les classes dirigi-
des també s’han reprès i les reserves també estaran 
limitades a un terç. A la piscina, podrà haver-hi fins 
a dues persones per carril i hora i tindrà els vestidors 
oberts. Els cursets, en canvi, s’han ajornat fins al ge-
ner. De la part cultural, el Centre Cultural reobrirà 
el dia 1 de desembre per mostrar les noves exposici-
ons. De moment, no hi haurà activitats formatives 
d’entitats amb públic i es continuaran oferint cursos 
en línia. El CIP obrirà els dimarts al matí al públic 
i la resta de dies amb cita prèvia. Per la seva part, el 
Teatre Auditori aixeca el teló per a la represa de la 
programació infantil i professional d’adults amb un 
aforament del 50%. I a la Biblioteca hi ha accés lliu-
re a tota la col·lecció, sales de lectura, d’estudi i als 
ordinadors al 50%, però continuarà sense activitats 
amb públic.
És per tot això que, aquest mes de desembre, la res-
ponsabilitat i la prudència continuen sent la millor 
vacuna perquè el Nadal torni a il·luminar Ripollet i 
les vides dels seus habitants.

Canal
Salut

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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NOTA: Tots els actes 
d’agenda poden canviar 
o anul·lar-se a causa de 
les mesures restrictives 
contra la COVID-19 que 
es puguin decretar. En 
cas de dubte, cal consul-
tar abans amb l’organit-
zació.

Dimarts 1
Jornada de donació
de sang
Tot el dia, al Centre Cultural
Cal demanar cita
a donarsang.gencat.cat
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Club de lectura infantil: 
Per què plorem?
A les 17.30 h, en línia
Text de Fran Pintadera
i il·lustracions d’Ana Sender.
Per a infants de 5 i 6 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 3
Jornada de donació
de sang
Tot el dia, al Centre Cultural
Cal demanar cita
a donarsang.gencat.cat
Organitza: Banc de Sang i Teixits

AGENDA

Reserva
cita

Club de còmic infantil: 
Doraemon
A les 17.30 h, en línia
De Fujiko F. Fujio
Per a infants de 7 a 11 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Encesa de les llums
de Nadal
A les 18 h, a la pl. de Pere 
Quart
Dins la campanya de Nadal 
“Il·lumina’m. El Nadal a Ripollet 
és ple d’estrelles”.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Concentració contra
els feminicidis
A les 19 h, a la pl. del Molí
Tornen les concentracions cada 
primer dijous de mes.
Organitza: Comitè de Dones
de Ripollet

—
Divendres 4
Teatre: Assaig sobre
la lucidesa
A les 20.30 h, al Teatre 
Auditori del Mercat Vell
Amb la companyia La Danesa. 
Obra de Jose Saramago. Una 
faula plenament vigent que 
reflexiona sobre el desgast de les 
democràcies en el món actual.
Organitza: AETMV

—

Dijous 10
Sessió participativa
“El futur és lila”
A les 19 h, en línia
Dirigida a dones de la ciutat,
per tal de definir entre totes el 
futur espai de referència per a les 
dones de Ripollet.
Sessió telemàtica.
Cal inscripció prèvia
a participa@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Club de còmic juvenil: 
Atelier of Witch Hat
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
De Kamome Shirahama
Per a joves d’11 a 16 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 11
Darrer dia d’inscripció 
als cursos de natació
Al web d’Esports Ripollet
Organitza: Ajuntament
de RipolletCompra 

entrades

https://donarsang.gencat.cat
https://www.espectadorsripollet.cat/agenda/assaig-sobre-la-lucidesa-amb-la-cia-la-danesa
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Nits de Música: 
Beethoven
A les 20 h, al Centre Cultural
Amb motiu del 250è aniversari 
del seu naixement. Amb Ángel 
Esteve i Rafael López.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Dissabte 12
Robòtica en família: 
Disseny i impressió 3D
De 10.30 a 12 h, al Centre 
Cultural.
Adreçat a famílies amb infants 
de 8 a 14 anys. S’explicarà el 
funcionament d’una impressora 
3D. Preu: 4 €/infant. 
Inscripcions al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat.
Organitza:
Ajuntament
de Ripollet

Merc’Art de Nadal
De 10 a 21 h, a la pl. de l’Onze 
de Setembre
Dins la campanya de Nadal 
“Il·lumina’m. El Nadal a Ripollet 
és ple d’estrelles”.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Diumenge 13
Merc’Art de Nadal
De 10 a 21 h, a la pl. de l’Onze 
de Setembre
Dins la campanya de Nadal 
“Il·lumina’m. El Nadal a Ripollet 
és ple d’estrelles”.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Concert de Santa Llúcia
A les 12 h, al Teatre Auditori 
del Mercat Vell
Concert Tornarem, a càrrec de 
Grups de la SCV, Veus del Vallès, 
Coral Tradicional, Coral Juvenil i 
Banda-xaranga.
Cal reservar les entrades gratuïtes 
al web del Teatre Auditori.
Organitza: Societat Coral
“El Vallès”

Teatre Petit Mercat Vell: 
Corre, Trufa!
A les 18 h, al Teatre Auditori 
del Mercat Vell
De la companyia Pentina el Gat
Venda d’entrades al Centre 
Cultural, al web del Teatre 
Auditori o bé el mateix dia 
una hora abans que comenci 
l’espectacle.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dilluns 14
Cafè literari:
Pan de limón con semillas 
de amapola
A les 15.30 h, al Centre Cultural
Tertúlia literària sobre l’obra de 
Cristina Campos, oberta a tothom.
Organitza: AETMV

Taller adreçat a entitats: 
“Certificat digital i 
administració electrònica”
De 19 a 21 h, al Centre Cultural
Inscripcions al Centre Cultural o a 
tatxan.ripollet.cat. Activitat inclosa 
dins el Pla de Xoc.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 15
Club de lectura
Llegir el teatre: L’hèroe
A les 18.30 h, a la Biblioteca 
Municipal
Un clàssic de Santiago Rusiñol 
sobre la masculinitat tòxica.
A càrrec de Mònica López, d’Amics 
del Teatre. Places limitades, cal 
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Inscriu-te

Inscriu-te

Compra 
entrades

http://tatxan.ripollet.cat/
http://tatxan.ripollet.cat/
https://entrades.teatreauditoridelmercatvell.cat/esdeveniment/musica-corre-trufa/679
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Il·lumina’m! El Nadal
a Ripollet, ple d’estrelles

REPORT

Seguint l’estel de la campanya de l’any passat 
“La llum de totes”, enguany s’ha escollit el lema “Il·
lumina’m”. Un missatge que reivindica novament 
compartir en comunitat la llum i la il·lusió, en un 
context social d’un any estrany i incert. La llum 
és la il·lusió, la confiança i l’esperança que tothom 
necessita per sortir de la foscor, avançar, no caure 
i seguir endavant. Així, la protagonista de la cam·
panya d’enguany és la Greta, una nena de Ripollet 
que representa l’alegria i l’esperança en el futur, 
amb el seu riure contagiós i la seva naturalitat cap·
tivadora.

Més carrers guarnits
La campanya s’endega el pròxim 3 de desembre, amb 
l’encesa de l’enllumenat, a les 18 h, a la plaça de Pere 
Quart, que es retransmetrà en directe a través de les xar-
xes socials municipals. Tot i la situació econòmica ac-
tual, el consistori ha fet un esforç no només mantenir, 
sinó, fins i tot ampliar l’enllumenat, per ajudar a pro-
mocionar el comerç a zones no tan cèntriques i guarnir 
espais destinats a vianants.

Així, enguany, a més de les rambles de Sant Esteve i Sant 
Jordi (fins al carrer de la Mercè), el carrer Padró (de la 
rambla a Balmes), Nou (de la rambla a Palma), Calva-
ri (davant el Casal d’Avis) i la rambla de Sant Andreu, 
també s’instal·larà enllumenat nadalenc als carrers Pi-
zarro, Ntra. Senyora dels Àngels, la façana del Mercat, 
el barri de Tiana i la plaça de l’Onze de Setembre. A 
més, a les places de Pere Quart i Emma Maleras i davant 
el Casal d’Avis, s’instal·laran arbres amb llum led.

Camins d’estrelles
Seguint amb el missatge de la campanya, la llum va 
molt lligada a les estrelles. D’una banda, perquè són 
les protagonistes de la campanya als comerços de la 
ciutat. Prop de 150 persones dels centres d’Aspasur 
i Flor de Maig de la Fundació Catalònia han treba-
llat en la reconversió dels antics arbres de fusta en 
estrelles, fent que “El bosc social” esdevingui “Un 
bosc d’estrelles”. D’altra banda, en un aspecte més 
simbòlic, les estrelles són les que dibuixen un cel de-
terminat i ens serveixen de guia, convertint-se en allò 
que volem i que podem ser si ens atrevim. Enguany, 

més de 150 estrelles ar-
tesanals es repartiran 
pels equipaments mu-
nicipals i els comerços 
locals. Els establiments 
que han volgut su-
mar-se a la campanya, 
han hagut d’aportar 
una joguina a canvi, 
que l’Ajuntament des-
tinarà a Càritas, donat 
que enguany no pot fer 
l’intercanvi de joguines 
que ha organitzat els 
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darrers anys. Les estrelles grans, amb peu per a les boti-
gues, es complementaran amb unes de petites, també 
fetes per Aspasur, que es repartiran entre els paradistes 
del Mercat Municipal.

A la recerca dels colors
Per tal de dinamitzar el comerç local, i jugant amb els 
elements de la llum i el color, els darrers dies, l’il·lus-
trador ripolletenc @Javigaar ha començat a dibuixar 
als aparadors de prop d’un centenar d’establiments lo-
cals, una història que es podrà descobrir ben aviat. Un 
conte participatiu, on infants i adults podran recórrer 
els aparadors, a la recerca dels elements que tornin a 
portar llum i color a un país gris, i que segurament 
recordarà al moment actual que estem vivint. Per fer-
ho, tindran l’ajuda de codis QR que els dirigiran als 
diferents personatges i històries. A més, entre totes les 
persones que encertin les preguntes que trobaran a les 
xarxes socials sobre el conte A la recerca dels colors, se 
sortejarà un lot de llibres.
 
Concurs de Nadales 2020
Per seguretat davant la COVID-19, l’Ajuntament 
no ha pogut convocar el concurs de nadales “El teu 
somni de Nadal”, que cada any fa entre els alumnes 
de 2n de primària. És per això, que s’ha volgut llençar 

una crida a través de les xarxes so-
cials per tal que tots aquells nens i 
nenes que ho desitgin, facin el seu 
dibuix i l’enviïn per correu elec-
trònic a participa@ripollet.cat. El 
termini de presentació finalitza 
el 15 de desembre. El nen o nena 
guanyadora, s’emportarà una tau-
leta electrònica.
 
Merc’Art, edició Nadal
Una de les novetats d’enguany es 
el Merc’Art, edició Nadal, una fira 
d’artesania que omplirà la plaça de 
l’11 de Setembre el cap de setma-
na del 12 i 13 de desembre. De 10 
del matí a 21 h, els visitants podran 
gaudir de prop d’una vintena de 
parades de productes tèxtils, jo-
ieria, alimentació, flors i literàries. 
Les persones de Ripollet que es 

dediquin a algun tipus d’artesania i que estiguin inte-
ressades a participar-hi, poden posar-se en contacte a 
empresa@ripollet.cat fins al 4 de desembre. Per tal de 
dinamitzar el Merc’Art, el diumenge 13, a les 12 h, la 
Societat Coral “El Vallès” oferirà el concert “Torna-
rem” i a les 18 h tindrà lloc l’espectacle familiar “Cor-
re Trufa”, dins la programació de Teatre Petit Mercat 
Vell.
 
Més agenda de Nadal
A partir del 12 de desembre, hi haurà la tradicional 
exposició de pessebres a la seu de l’Agrupació Pesse-
brista, al carrer dels Afores, 14. El dissabte 19, Diables 
organitzarà un Quinto Virtual, ja que no és possible 
fer-lo presencial, per Instagram a @diablesderipollet. 
En el moment de tancar aquesta publicació, no es 
disposava encara de confirmació de si l’Esplai l’Estel 
podria organitzar un Cagatió virtual, en l’any del seu 
40è aniversari.
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Comprar a Ripollet
La UCR i els paradistes del Mercat Munici-
pal es proposen per assortir amb seguretat les 
compres nadalenques des de les botigues de 
proximitat. La Unió de Comerciants de Ri-
pollet impulsarà la campanya “Aquest Nadal, 
queda’t a casa, queda’t a Ripollet!”, amb una 
doble crida al fet de cuidar-se quedant-se al po-
ble i animar a la ciutadania a consumir i inver-
tir en l’economia local fent a casa les compres 
nadalenques. Com a reclam, hi haurà uns cu-
pons per emplenar amb sis segells, que dona-
ran opció a entrar en el sorteig de cinc premis 
de 200 € en compres. La rifa de les butlletes 
dipositades a les urnes de les botigues partici-
pants es farà el 10 de gener. Per al disseny de la 
campanya, que serà presentada ben aviat, s’ha 
buscat una utilitat social i educativa, encarre-
gant-la als alumnes de publicitat de l’Institut 
Jaume Mimó de Cerdanyola.
Per la seva part, l’Associació de venedors i co-
merciants del Mercat Municipal promouran 
la campanya “Aquest Nadal, cada ovella al seu 
corral!”, també per promocionar les compres 
segures i de proximitat. La clientela rebrà unes 
paperetes per entrar en el sorteig de 15 carros 
de la compra, farcits amb lots de productes del 
mercat, valorats en 100 € cadascun. 
 
Reis Mags
El pròxim 5 de gener de 2021 se celebrarà la 
52a edició de la Cavalcada de Reis de Ripollet, 
organitzada per Ripollet Costums i Tradici-
ons. “Malgrat tot, la màgia tornarà”, assegu-
ra l’entitat, que està preparant una cavalcada 
molt especial adaptada a les circumstàncies de 
pandèmia que estem vivint. Enguany, la caval-
cada se celebrarà en un espai delimitat a l’aire 
lliure, amb cita prèvia, per evitar aglomeraci-
ons i amb totes les mesures de seguretat per la 
COVID-19. El dilluns 21 de desembre instal-
laran dues bústies reials al Centre Cultural i la 
Biblioteca per tal que els nens i nenes de Ripo-
llet hi puguin dipositar les seves cartes.
També s’estan ultimant els detalls per a la reco-
llida de cartes virtual. Esteu atents a les xarxes 
socials a @reismagsderipollet.

Participa i guanya
una tauleta
electrònica!

Dibuixa
el teu Nadal

Envia’ns el teu dibuix per correu
electrònic a participa@ripollet.cat

i entre tots els que rebem escollirem
la nadala de l’Ajuntament de Ripollet.

Tens fins al 15 de desembre per
fer-nos arribar la teva llum!
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Divendres 18
Nits de Música:
“Història del cinema 
musical nord-americà. 
53a sessió”
A les 20 h, al Centre Cultural
Sessió que comprèn els anys 
1987-1993. Amb Joana Raja
i Lluís López.
Organitza: Nits de Música de 
l’AETMV.

—
Dissabte 19
Cuina en família
De 10.30 a 12.30 h, al Centre 
Cultural
Sessions divertides per introduir 
els infants de 4 a 12 anys a la 
cuina. Preu: 4 €/infant (preu 
dels ingredients no inclòs). 
Inscripcions al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Quinto dels Diables
De 20 a 21 h, a l’Instagram
@diablesderipollet
Sessió de en línia, per no perdre 
l’esperit nadalenc ni les tradicions 
malgrat les restriccions.
Organitza: Diables de Ripollet

—

Diumenge 20
Teatre al carrer:
Moltes gràcies!
A les 12 h, pels
carrers de Ripollet
Organitza: AETMV

—
Dilluns 21
Bústia reial
Al Centre Cultural
i la Biblioteca Municipal
Els infants de Ripollet podran 
fer arribar les seves cartes als Reis 
d’Orient a través de les Bústies 
Reials, que s’instal·laran el dilluns 
21 i estaran obertes durant tota la 
campanya de Nadal.
Dins la campanya de Nadal 
“Il·lumina’m. El Nadal a Ripollet 
és ple d’estrelles”.
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions

—
Altres
activitats
Aquest Nadal queda’t a 
casa, queda’t a Ripollet!
Als comerços adherits a l’UCR
Sorteig de cinc premis de 200 €.
Organitza: Unió de Comerciants 
de Ripollet

Aquest Nadal, cada 
ovella al seu corral!
Al Mercat Municipal
Sorteig de 15 carros de compra 
per valor de 100 €.
Organitza: AVC Mercat
de Ripollet

—

Exposicions
AGRUPACIÓ 
PESSEBRISTA
Del 12 de desembre
al 17 de gener
41a Exposició de 
Pessebres
Festius: de 12 a 14 i de 18 a 20 h.
Feiners i vigílies: de 18 a 20 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

“Vides confinades:
La fotografia no s’atura”
Gairebé una vintena de socis 
d’AFOCER aporten imatges 
obtingudes durant les setmanes de 
confinament i els primers dies que 
es va poder tornar sortir.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AFOCER

CENTRE CULTURAL

A la Sala d’Art, fins al 7 de gener
“Enfocant somnis”
Fotografies de Josep Pau Vila
Els infants i la seva quotidianitat, 
buscant el moment on el temps 
s’atura, sense presses.

A la Sala 1, fins al 7 de gener
“Sense llars”
Fotografies de Joan Buxó
La gent sense llars són els i les 
nostres veïnes, gent com nosaltres.

Inscriu-te

+ Info

http://tatxan.ripollet.cat/
https://www.espectadorsripollet.cat/agenda/moltes-gracies-amb-quim-masferrer
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Mercat Vell en teatre i l’ideòleg i fundador de l’As-
sociació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell, 
que va presidir entre 1993 i el 2004. La seva implica-
ció en l’entitat va ser la culminació d’una vida molt 
activa en el món cívic i cultural català. L’associació 
sempre ha estat caracteritzada per la participació i els 
projectes treballats entre molta gent. Passats 26 anys 
continua sent un model singular, a càrrec de la pro-
gramació estable professional del teatre municipal. 
Del seu llegat també destaca la seva participació en 
la creació del Racó de Lletres Locals, el col·lectiu ri-
polletenc que, des de 2006, promociona els autors i 
l’edició locals.
Actualment, diferents col·lectius treballen en un 
projecte que preservi l’ideari cultural d’en Wenceslau 
Soler i que es vol presentar el març de 2021, coinci-
dint amb l’aniversari de la seva mort.

Biografia basada en la notícia publicada a tornaveu.cat

i el comunicat de l’AETMV

Recordant Wenceslau

Una quarentena de persones i quatre en·
titats han promogut un mural en record a Wen·
ceslau Soler, obra de l’artista Roc Blackblock. La 
creació és un homenatge a la gran influència en 
la cultura local de l’activista cultural i president 
d’honor de l’Associació d’Espectadors del Teatre 
del Mercat Vell, mort el passat mes de març als 
86 anys.
 
Wenceslau Soler, nascut a Manresa l’any 1934, va ser 
un dels fundadors de l’Associació Enllaç, dedicada a 
promoure l’accés del món local als artistes emergents.
A Ripollet, hi va arribar als anys 70. La seva curiositat 
per aprendre el va portar a fer una estada a Finlàndia, 
país que admirava i a escriure, conjuntament amb la 
seva companya dels darrers anys, la M. Antònia Re-
casens, el llibre Viatge a Finlàndia.
A partir dels 80, impulsa els inicis de la publicació 
Via Fora, l’any 1984.
A Ripollet va ser promotor de la transformació del 

FEM MEMÒRIA

La nit contempla el mural de Wenceslau Soler, pintat al xamfrà del carrer de la Lluna amb la plaça
de l’Onze de Setembre, al costat del seu estimat teatre. Foto: Joan Gorchs (Acció Fotogràfica)
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Diumenge 20 de desembre
De 12 a 13.30 h

TEATRE DE CARRER

MOLTES GRÀCIES
Amb Quim Masferrer

En conveni amb: Amb el suport de: Amb la col·laboració de:

El pots seguir des del
balcó i des de casa, amb
el mòbil, tauleta o Smart TV, 
connectant a través de:

Dedicat a totes les persones que van aportar treball,
ajut, entreteniment... en el confinament

...o en pantalla gran al Teatre
Auditori del Mercat Vell!
Amb les entrades, col·laborem amb la Marató de TV3
Per fer el donatiu a través de l’Associació, pots passar per
taquilla el mateix dia de l’activitat i comprar entrades Fila 0.
Ripollet participa a la Marató!

ESPECTACLE AMB ESCENARI MÒBIL
PELS CARRERS DE RIPOLLET

PARTICIPA-HI I EXPLICA’NS
LES TEVES EXPERIÈNCIES! 
—Seguint les normes de seguretat
—Evitant aglomeracions
—Respectant les indicacions de l’organització

En directe Per
Youtube

https://www.moltesgracies.cat/
https://www.youtube.com/c/QuimMasferrerTV
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Bars i restaurants
reobren preocupats
pel seu futur

Després de més d’un mes de tancament, el 
dilluns, 23 de novembre, bars i restaurants, entre 
altres negocis, van poder tornar a obrir les portes 
en una desescalada prevista en quatre trams per 
tornar progressivament a la normalitat, després 
del tancament parcial i el toc de queda decretats 
durant la segona onada de la COVID·19. Tot i 
que les dades epidemiològiques, que eren molt 
preocupants, han baixat durant l’aplicació de les 
mesures restrictives, els sectors afectats critiquen 
la seva arbitrarietat i la falta d’informació i aju·
des, especialment necessàries després d’un any 
molt dur que ha portat a molts negocis a situa·
cions crítiques i, a alguns, a abaixar la persiana 
per sempre. Molt preocupats pel seu futur, els 
treballadors i empresaris ·la majoria autònoms· 
han tornat a aixecar la persiana i posar el millor 
somriure i dedicació a la seva clientela, que els es·
perava amb delit.

REPORT

Molt tocats
Enric Gené, president del Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Occidental i el Barcelonès, va apuntar en de-
claracions a lallana que “no considerem que el tan-
cament del sector sigui just. Estem pagant els plats 
trencats d’un govern inoperant, negligent i incom-
petent”, afirmant que a altres comunitats també s’ha 
aconseguit reduir els contagis sense necessitat d’afec-
tar el sector productiu, “a base de testos massius i 
controls, una política que molts experts defensen i 
que fa compatible l’economia amb la sanitat”. Segons 
Gené, els bars i restaurants han acabat sent l’ase dels 
cops de “les disputes partidistes entre els partits del 
Govern català”, quan “està comprovat que no som el 
dimoni: els contagis més importants no s’han produ-
ït a l’hostaleria”.
La situació al sector, segons Gené, és crítica: “hi ha 
bars que ara poden reobrir, però quedaran molt en-
deutats només per poder continuar funcionant, s’ha 
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afectat greument un sector clau 
del país, quan ha estat un mal 
que podia haver estat reversible 
sense necessitat del tancament, 
treballant d’una altra manera, 
més eficient i més preparada.” 
Pel que fa als trams previstos per 
la desescalada i al descontrol dels 
dies previs, protagonitzats per les 
filtracions a premsa de les mesures 
que es proposaven, Gené és clar: 
“Això és un fart de riure. La gent 
no ha entès que se’ls hagi tractat 
d’aquesta manera quan no hi ha-
via necessitat d’això”.
A Ripollet molts establiments 
consideren que les dades de re-
obertura previstes a la desescalada 
són insuficients. Jordi Moya, del 
Music Bar JJ, apuntava pocs dies 
abans de l’inici del primer tram 
que “amb les dades que es plante-
gen, a molts no els sortirà a comp-
te reobrir, un 30% d’ocupació 
és insuficient”. En Jordi apunta 
també que pot treballar perquè, a 
més de la llicència de bar musical, 
té també la de bar convencional, 
ja que l’oci nocturn té prohibida 
l’obertura. Tot i això, segueixen a 
l’expectativa de com pugui avan-
çar la situació, i assegura que “la 
incertesa és molt dolenta”.
Jose Gamero, de la Gurri Taverna, 
confirmava a lallana que al pri-
mer tram no podrien obrir: “un 
30% d’aforament al nostre cas són 
només nou persones, i a l’hivern 
a la terrassa no s’hi pot estar, no 
ens hi vindrà ningú i no obrirem 
fins que no puguem tenir, com 
a mínim, la meitat d’aforament a 
l’interior”. En Gamero es lamen-
ta de què aquestes restriccions 
hagin arribat precisament a uns 
mesos claus per l’hoteleria: “ara 
és quan habitualment es guanyen 

més diners i es fa calaix per passar 
els mesos posteriors a Nadal, que 
són els més fluixos. Per a molta 
gent això serà el principi del final: 
no podrem estalviar amb els dies 
bons de Nadal i els mesos poste-
riors molts acabarem tancant. 
Tenim ganes de tornar, però no 
tornarem per tornar a pèrdues”. 
Ara, a més, pateix per por de per-
dre el local: com a molts altres, li 
toca la renovació del contracte del 
lloguer i amb la situació actual té 
dubtes de poder-lo renovar. Un 
dels establiments que ja ha hagut 
de tancar és The Xiringuitu de 
Sam Viu, al parc del Riu Ripoll. 
Segons un comunicat del local a 
xarxes socials, per no poder “oferir 
amb total normalitat el que ens 
apassiona” i la incertesa del con-
text actual.
Hi ha altres locals que tot i les 
restriccions han pogut continuar 
oferint part dels seus serveis, això 
sí, amb la facturació sota mínims 
i més voluntat de treballar que 
certeses de poder acabar tirant en-
davant. Juan Antonio Orive, de la 
Cervecería 93, ha reinventat el seu 

negoci familiar per poder seguir 
cuinant per als seus clients habi-
tuals durant els gairebé quaranta 
dies de tancament. Han seguit 
fent menjar per emportar i també 
a domicili, i s’han tret de la màni-
ga un plat del dia per 3 €, que ha 
tingut molt bona acollida “Molts 
clients de tota la vida ha anat ve-
nint a buscar el menjar al local, i 
això s’agraeix: passen per aquí, sa-
luden, ens anem veient i ens ale-
grem que estem tots bé de salut. 
Tot i això, no arribem al 30% de la 
facturació habitual”, ens comen-
tava en Juan Antonio, preocupat. 
“Quan estàvem començant a sor-
tir de l’impacte del primer tanca-
ment va arribar el segon, i hem ha-
gut de buscar possibilitats on en 
principi no n’hi havia”. Lamenta 
també no haver pogut accedir a les 
ajudes del Govern, així com els re-
tards que va patir perquè li apro-
vessin una petita terrassa: “van 
tardar dos mesos i mig a aprovar-
nos-la, hem intentat posar-nos en 

—
“Hi ha bars que ara poden 

reobrir, però quedaran 
molt endeutats només

per poder continuar
funcionant”

—
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contacte amb l’Ajuntament, però 
el web és molt deficient i hi falta 
informació”.
Al bar Jemery els va afectar de ple 
el tancament. El seu propietari, 
en Pablo Nogales, ens explica que 
“ens va fer molt de mal perquè vam 
obrir un nou local a la rambla de 
les Vinyes que va poder funcionar 
durant quatre setmanes i el vam 
haver de tancar per la pandèmia. 
Ara la situació és fatal, aguantar 
per intentar remuntar. Si ens torna 
a venir un altre tancament, no el sobreviurem ni nosal-
tres ni pràcticament ningú”. Molt crític amb la decisió 
de fer tancar tots els bars, assegura que en general tot el 
sector respectava les mesures, també ells, “desinfectant 
tres vegades al dia tot l’espai amb un vaporitzador”.
Del món de la restauració, els únics no perjudicats han 
estat els comerços de càtering per a particulars. En Ju-
lián Moreno, del càtering Bon Appetit, considera que 
ha tingut “sort” perquè el tancament no ha inclòs la 
cuina per em-
portar. “Potser 
fins i tot hem 
guanyat al-
gun client que 
aquests dies no 
hagi pogut anar 
a un bar a men-
jar un menú”, 
apunta, tot i 
que desitja que 
la reobertura 
signifiqui que 
Nadal torni a 
ser com habitu-
alment: “al cap 
i a la fi, jo tinc 
una capacitat limitada, i preferiria que tornés a ser tot 
com abans. Em sabria greu haver de dir a gent que no 
arribo a tot”.

Els centres d’estètica, un altre sector 
tancat
Els centres d’estètica també es van veure obligats a 
tancar durant gairebé un mes per intentar frenar els 
contagis, una decisió que des del sector va criticar-se 
obertament. Lucía de Jesús, d’Estètica Avançada les 
Moreres, afirmava que se sentien “molt oblidats” per 
l’administració, amb un cas de “desinformació impres-
sionant”. “No hem aconseguit que l’administració 

conegui la nostra feina quan ens 
van decretar el tancament total de 
tots els centres, quan no hem tin-
gut cap mena de contagis al nostre 
centre. La veritat és que ens hem 
sentit molt desil·lusionats i poc 
emparats”.
Després del primer confinament 
els centres van fer una gran inver-
sió tant en preparar els seus locals 
com en materials de protecció per 
a treballadors i clients. En el cas 
que ens explica la Lucía, fins i tot 
van adquirir filtres per netejar tot 
l’ambient del local, una inversió 
“brutal” després de tres mesos tan-
cats en què no van tenir ingressos. 

“Ha estat molt dur, se’ns en van anar tots els estalvis 
en preparar-nos i aquesta situació ha estat insofrible”, 
explica. Creu que es va actuar de manera massa dràsti-
ca decretant el tancament i que s’hauria de fer abaixar 
la persiana a qui no actués correctament. “Molts dels 
diners que s’han destinat a ajudes, que són engrunes 
pel que necessitem, s’haurien pogut destinar a fer ins-
peccions”, proposa.

—
“Molts clients de 
tota la vida han 

anat venint a bus-
car el menjar

al local, i això 
s’agraeix”

—
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L’esport es reivindica 
com a espai de salut
Les instal·lacions esportives tam-
bé han hagut de tancar les portes 
durant la segona onada, amb una 
reobertura prevista per fases als 
trams proposats per la Generalitat. 
El sector esportiu va manifestar-se 
a Barcelona reivindicant que són 
espais de salut, on s’ha demostrat 
que els contagis no arriben a l’1% 
del total. Míriam López, directora 
general del gimnàs Bunkay, consi-
dera que “fer esport és el que acaba 
fent la gent al carrer o a casa i ens 
permet tenir un sistema immuno-
lògic fort”. Durant el tancament 
van oferir el seu contingut en lí-
nia, perquè els seus usuaris no ha-
guessin de deixar d’entrenar. “. Per 
nosaltres ha estat molt similar a la 
situació que vam viure a la prima-
vera, amb la diferència que ara te-
nim més experiència per tot el que 
hem passat”, ens explica.
Segons la Míriam, el tancament era 
innecessari perquè s’estaven fent bé 
les coses. “Ja quan després de la pri-
mera onada vam reobrir vam fer-
ho amb mesures entre altres d’afo-
rament, reserves amb cita prèvia, 

desinfeccions, 
distàncies... I la 
gent hi ha estat 
col·laborant 
molt bé, hi ha 
molta consci-
ència pel que fa 
als usuaris. Al 
final tot suma, 
i, si la gent col-
labora, la tor-
nada és sempre 
més fàcil”. Lamenta la situació 
actual per la baixada d’ingressos, ja 
que s’ha decidit reduir les quotes, 
tot i que hi ha usuaris que els han 
comunicat que tenen la voluntat 
de pagar-la completa per ajudar al 
gimnàs en aquests moments tan 
difícils: “quan el tracte és tan fami-
liar la gent t’ajuda molt, i per no-
saltres és una satisfacció enorme”. 
Afirma també que avui el negoci 
no perilla, però que la inestabilitat 
de la situació fa que no sàpiguen si 
d’aquí a uns mesos es poden trobar 
en una situació crítica. “De mo-
ment estem tirant endavant amb 
el suport de tot l’equip. Ara mateix 
estem en la mateixa situació que es-
tàvem al mes de juny”.

El govern busca
solucions a llarg termini
La regidora d’Ocupació, Empresa 
i Comerç, Meritxell Caler afirma 
que la situació per a molts nego-
cis del municipi és complicada. 
Durant la primera onada es van 
fer unes ajudes, i ara se’n posen en 
marxa unes segones, més accessi-
bles. Caler assegura que “són lentes 
d’aplicar”, tot i que “els permisos 
de terrasses s’han resolt molt rà-
pidament per la lentitud habitual 
de l’administració. Entenem, però, 
que a qui ho pateix se li ha fet llar-
ga l’espera”. Lamenta també que la 
quantia de les ajudes municipals 
no pot ser gaire elevada: “si ni la 
Generalitat que té molts més re-
cursos no ho pot fer, com hem de 
poder nosaltres? És impossible”.
Pel que fa a l’aplicació d’algunes 
mesures del Pla de Xoc, considera 
que, malgrat que sembli que hi ha 
lentitud perquè no es veuen re-
sultats immediats “la majoria dels 
punts eren molt genèrics i s’havi-
en de treballar, madurar i trobar-li 
una coherència i un fil conductor 
per mirar cap al futur”. “Potser no 
arribem al curt termini, però la in-
tencionalitat política és al llarg ter-
mini: buscar com sortir d’això més 
enfortits”, apunta la regidora.

Jordi Pi Lletí / Intus

—
“Si la gent
col·labora,

la tornada és
sempre més fàcil”

—

Malgrat la reobertura, els gimnasos continuen oferint moltes activitats en línia
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Una vintena de representants d’escoles de dan-
sa i gimnasos de Ripollet s’han sumat al movi-
ment de més de 400 centres, organitzat arreu 
de Catalunya, per reivindicar-se com espais se-
gurs i mostrar la seva indignació, després que, 
tot i la desescalada –segons denuncien–, se’ls 
continua marginant fins al quart tram de la re-
obertura, condemnant pràcticament al tanca-
ment a molts d’ells. En nom del grup promotor 
local, trobem a Isabel Ramon, ballarina a les 
cerimònies de les Olimpíades de Seül 88 i les 
paralímpiques de Barcelona 92 i amb 32 anys al 

capdavant de l’Escola de Dansa 

Odette. També coneixerem el testimoni de la 
“bailaora” Noelia España, qui després d’una 
etapa de gires per Catalunya i Andalusia, el 
1994 va iniciar l’etapa docent a la Peña La Ma-
carena i el 2014 crea l’Associació Dansa Jove, 
establint-se al Centre Cultural, temporalment 
tancat a la docència per la pandèmia. Així, 
mentre la Noelia encara no pot donar classes, 
la situació tampoc és gens bona per a les escoles 
i ni tampoc per als gimnasos amb activitats de 
ball, per les estrictes limitacions de mesures de 
prevenció i d’aforament limitadíssim, tot i que 
el risc de contagi s’estima en només l’1%.

En quina situació esteu?
I.R. Això ve des de la primera onada. Està durant 
més del que ens podíem imaginar. Mentre que 
hem hagut de mantenir les despeses de lloguer i 
dels serveis, en tot aquest temps només hem pogut 

estar operatius tres setmanes del curs al juny i 
quan obrim al setembre adequant-nos a les 

mesures, ens ve una nova restricció que 
fa insostenible la situació. Per això, 

vam demanar que se’ns reconegués 
com a activitats educatives i tenir 
majors facilitats de funcionament.
N.E. A mi em va passar com a la 

Isabel. Primer pensàvem que seria per 
pocs dies, en veure que s’allargava vaig 

muntar amb la meva filla uns vídeos 
amb les coreografies encara pensant que 

podríem, fins i tot, fer el festival (riu), però 
van anar passant els dies i les setmanes i ens vam 

FEM PINYA
Isabel Ramon i Noelia España
Profesores de dansa

La dansa es reivindica 
com a educació segura
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trobar mirant 
al cel pensant, 
quan s’acabarà 
això?

I la via en 
línia?
I.R. No és 
efectiva. No és 
viable. Jo m’hi 
vaig negar per-
què crec que 
no s’estableix en contacte com en presencial. I amb 
infants encara menys.
N.E. Jo vaig mirar de reinventar-me i sí que hi vaig 
apostar. Al principi, com la gent estava tota a casa 
va semblar que funcionava i vaig fer algunes cosetes 
com la Feria d’Abril, però al final t’adones que en un 
pis no et pots posar les sabates i les castanyoles i po-
sar-te a donar classes igual. Sembla molt bonic, però 
el sentit aquell de l’online s’ha perdut.

Finalment des del 23 ja podeu obrir.
I.R. Sí, però només se’ns permeten sis alumnes 
per classe i ens arraconen a tornar a la normalitat 
fins a la quarta fase de la desescalada. Estem en un 
carreró sense sortida. No rebem ajudes... Això és 
inviable!
N.E. Abans de la darrera aturada ho vam reor-
ganitzar tot per tornar amb totes les garanties i 
ara una altra vegada canvien les normes. Aquesta 
reobertura és un regal enverinat. Ja no podem més.

Us sentiu marginades?
I.R. Sí. Nosaltres no som el problema, sinó que 
podem ser la solució. Les nostres activitats són 
una via d’escapament per al nostre alumnat. En 
els temps actuals, que quasi no es pot fer res, amb 
nosaltres, almenys durant una estona, poden 
realitzar-se.
N.E. La gent que ens dediquem a això sembla com 
que no existim. Per això ens vam manifestar, una 
mica per protestar contra la soledat que sentim.

Temeu acabar perdent la clientela?
I.R. El gruix de la gent t’acompanya, però quan 
això s’estén tant en el temps, és clar que pot 

afectar. Jo del novembre ja no 
he passat cap quota. Intentaré 
aguantar tot el que pugui. Però 
no podré seguir tirant dels in-
gressos familiars indefinidament. 
A la gent se li està demanant 
tants esforços per tantes bandes, 
que al final diu prou. I quant a 
la fi la pandèmia estigui contro-
lada, a veure en quina situació 
estaran les famílies i aquestes 
activitats es vegin com extres i 

hagin de retallar aquestes despeses.
N.E. Sóc mare de tres fills i ja estic tirant currí-
culums per poder treballar del que sigui, perquè 
més mesos així no podré aguantar. No vull ni 
pensar-ho, perquè em posaria a plorar.

Què reclameu de les administracions?
N.E. Nosaltres només hem tingut l’ajuda a nivell 
local, per a les activitats de l’Obrim l’estiu, que ens 
va donar alè. Al poble sí que hem tingut suport de 
l’Ajuntament, com sempre, i entre les entitats tam-
bé, que ja estàvem molt unides... Però a gran escala, 
no han fet res. No ens han arribat ajudes i alhora 
de fer els tràmits... Ja estem veient com ha anat...
I.R. La dansa dins les arts escèniques sempre és 
a la que menys es fa costat. I dins la dansa, està la 
formació. Per això, nosaltres sempre hem defensat 
que som educació i una educació segura. Però no 
ens consideren ni educació ni tampoc empresa, pel 
que estem en terra de ningú.

Un somni, un desig?
I.R. L’esperança no s’ha de perdre i hem de fer tot 
el possible per mantenir la creativitat i les ganes de 
transmetre els nostres coneixements i que això ens 
tradueixi amb la tornada de les mostres de dansa, 
els festivals... i que el públic ho puguin gaudir i 
tornar, com a mínim, a una part del que teníem 
abans.
N.E. Fa poc li deia a la Carmela, que ha estat malal-
ta, per animar-la, que somnio en compartir de nou 
escenari amb ella i amb tots, com quan el Dia de la 
Dansa, i crec que al final ho aconseguirem.

Toni Miralles

—
“Aquesta

reobertura
a mitges és un

regal enverinat”
—
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COLUMNA VERTEBRAL
Animales Ripollet, cinc anys
salvant vides

El 30 de novembre de 2015 es va constituir 
oficialment Animales Ripollet, una associació 
que ja des del seu inici pretenia rescatar i ajudar 
als animals més desfavorits del municipi per po·
der assegurar·los un futur.

Tot va començar amb un grup informal de Facebo-
ok, però aviat es va evidenciar que a Ripollet man-
cava una entitat pròpia que vetllés pel benestar dels 
animals i tres decidides integrants d’aquest grup van 
fer el pas per començar aquesta gran aventura. Els 
inicis van ser molt durs, la poquíssima consciència 
social i la nul·la importància que es donava als ani-
mals –especialment als dels carrers- eren traves enor-
mes que dificultaven cada acció. Així i tot, gràcies als 
canvis socials i a la tasca d’educació que tant nosal-
tres com altres mitjans porten a terme, cada vegada 
més, el respecte pels animals va conquerint a la gent 
i això es tradueix en més suport i ajuda per poder se-
guir desenvolupant aquesta preciosa però frenètica 
i inacabable tasca. Des de la seva creació, l’essència 
d’Animales Ripollet segueix sent la mateixa: lluitar 
pel benestar de tots els animals que arriben a nosal-
tres. I malgrat que aquesta feina la fem de manera vo-
luntària i no remunerada i hem de combinar-la amb 

la nostra vida laboral i personal, en només cinc anys 
hem aconseguit trobar una família per a més de 600 
animals, alimentant i tenint cura de les 15 colònies 
del municipi i esterilitzant a més de 200 gats ferals. 
Això és el resultat del treball en equip i del nostre 
amor pels animals, tot i que no podríem haver acon-
seguit res sense totes aquelles boniques persones que 
decideixen adoptar en lloc de comprar i aquelles que 
ens ajuden amb les seves donacions econòmiques i 
d’aliments, crucials para poder arribar on arribem.
Enguany, amb els temps que corren i amb totes les 
restriccions imposades des del mes de març, no hem 
pogut organitzar els actes habituals que ens perme-
tien recaptar pinso o fons per continuar amb la nos-
tra activitat, pel que encara és més important l’ajuda 
dels particulars que ens vulguin donar un cop de mà, 
ajudant als animals més necessitats. Nosaltres duem 
a terme aquesta preciosa tasca, però el vostre paper és 
importantíssim per poder seguir endavant.

Animales Ripollet

CONTACTE
A/e: info@animalesripollet.org
www.animalesripollet.org

Xarxes socials
 animalesripollet
 asociacion_animales_ripollet

Donacions
Fes-te teamer per 1 € al mes a teaming.net/a-animalesripollet
Asociación Animales Ripollet
Banc Sabadell ES57 0081 1700 2100 0109 2314 / BSAB ESBB  

Dona
1 €

https://www.teaming.net/group/list?q=Animales%20ripollet
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La Generalitat mou fitxa amb la C-58

Pensant en lila
Fins al 10 de desembre, està obert el 
procés participatiu per definir el pla 
d’usos de la futura casa de la dona, 
que se situarà a les dependències de 
l’antic Jutjat de Pau, al carrer Nou, 
21. L’Ajuntament ha habilitat una 
enquesta al web participa.ripollet.cat. 
En la mateixa línia, recentment es va 
celebrar una trobada telemàtica amb 
entitats i aquest mes es farà una amb 
dones a títol individual. El procés 
participatiu ajudarà a definir el nou 
equipament, per donar cobertura a 
les diverses demandes d’informació 
i serveis per a les dones, més enllà 
de l’atenció a les dones víctimes de 
violència o en situació de risc.

EN BREU

L’Info Setmanal de Ripollet Ràdio
arriba a les 500 edicions
El programa setmanal d’informació local de Ripollet Ràdio va 
assolir, el dijous, 19 de novembre, a la seva edició número 500. 
En aquesta edició tan especial, presentada conjuntament, per 
la seva primera editora, Reme Herrera i el seu actual titular, 
Toni Miralles, es va abordar, entre altres temes, la importància 
de la informació municipal en temps de la COVID-19 i les 
“fake news”. Els locutors van estar acompanyats pel periodista 
Jordi Pi i el col·laborador d’esports, Marc Mata.
A través d’entrevistes, l’Info Setmanal tracta cada set dies els 
principals esdeveniments del moment a Ripollet amb els seus 
protagonistes, amb especial atenció a la vida associativa local. 
A més, l’emissora ofereix butlletins horaris locals de 10 del matí 
a les 19 hores. Aquesta és la 14a temporada de l’espai, que va 
arrencar l’any 2007 amb un format d’una hora els divendres, 
passant el 2016 a dues hores. Des de la temporada 2019-2020 
s’emet els dijous, de 17 a 19 h, i mensualment dedica la primera 
hora al Ple Municipal, abans de la seva retransmissió.

Ha presentat una anàlisi d’alternatives per a la inte-
gració urbana de la C-58 al seu pas per Ripollet, que 
la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
va encarregar el mes de desembre de 2019, segons 
un acord amb l’Ajuntament. L’estudi proposa sis 
alternatives per solucionar els problemes de conta-
minació atmosfèrica i acústica i l’efecte barrera que 
divideix el municipi. La Comissió pel soterrament 

es reunirà aquest 2 de desembre per acordar una 
resposta. Mentrestant, l’alcalde de Ripollet, José 
M. Osuna, s’ha pronunciat que es tracta d’un bon 
punt de partida. Per la seva part, el Fòrum Soterrem 
l’Autopista també ha valorat positivament l’estudi 
de la Generalitat. Considera que és un pas impres-
cindible i que espera que la Comissió adopti una 
posició unitària.

Escolta
el 500!

https://www.ripolletradio.cat/2020/11/19/info-setmanal-19-11-2020/
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Avancem cap al 2021 sense
deixar ningú enrere
Encetem el mes de desembre i amb ell les darreres set-
manes d’aquest any 2020. Un any que serà recordat per 
l’expansió mundial del coronavirus COVID-19 i les seves 
terribles conseqüències. Només a Catalunya la malaltia ha 
provocat més de 15.000 morts, l’equivalent al 40% de la 
població de Ripollet. 
Aquestes terribles xifres no fan justícia a totes les reper-
cussions que la pandèmia ens ha portat. Som moltes les 
persones que hem vist amb angoixa com passaven els me-
sos sense rebre la prestació per ERTE; les persones que no 
sabem si l’empresa on treballem o el nostre negoci aguan-
tarà; les que no podem enfrontar el pagament de la hipo-
teca, el lloguer, la llum o el gas; les que no ens hem pogut 
acomiadar com voldríem d’aquells que estimem o que no 
els hem pogut agafar la mà i abraçar-los per donar-los for-
ces mentre lluitaven al llit d’un hospital; les que després 
de tota una vida de treball i esforç ens hem vist recloses 
sense gaudir de l’oci amb amics i familiars; les que patim 
pels nostres familiars que viuen a residències; les persones 
que, per primer cop, hem hagut d’atansar-nos als Serveis 
Socials del nostre municipi; les que treballem donant el 
màxim a uns CAP, hospitals i residències sense mitjans ni 
personal suficient.
Davant d’aquest escenari, Decidim presentarem una 
proposta de pressupostos locals que ens permeti resistir 
i continuar creixent com ciutat durant l’any 2021. Amb 
la mirada posada en la lluita pels Drets Socials i la recerca 
de noves oportunitats laborals per a les veïnes i veïns de 
Ripollet per assegurar per a tothom unes condicions de 
vida dignes. On es recorda que la Cultura, l’Esport i el Pa-
trimoni no són simples elements d’oci, sinó que formen 
part d’allò que ens defineix i ens permet desenvolupar-nos 
com a persones, o que el feminisme i la defensa dels drets 
LGTBI han de seguir formant part dels valors que ens 
guien. Que el Medi Ambient és, més que mai, un dret i 
un bé de primer ordre que cal protegir seguint la tasca de 
l’Any Sumem Verd.

25 N, ni una menys!
Dia Internacional per a l’erradicació 
de la violència envers les dones
Aquest 25 de novembre, Dia Internacional de l’Elimina-
ció de la Violència envers les dones, reivindiquem, una 
vegada més, la total erradicació del terrorisme masclista 
que ha assassinat 1071 dones al nostre país des que tenim 
dades comptabilitzades (2013), 168 a Catalunya. També, 
en aquests 7 anys, 37 menors (4 a Catalunya) han estat 
assassinats pels seus maltractadors. (*)
Les dades només són la punta de l’iceberg.
Urgeix frenar l’ofensiva masclista mundial contra els drets 
de les dones. És el nostre deure fer valdre el llegat polític 
socialista i declarar la nostra contundent aposta per les po-
lítiques feministes com a instrument vital per aconseguir 
la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
En un moment com l’actual, on els partits de dreta i ul-
tradreta fan discursos neomasclistes atacant el feminisme 
i qüestionant la violència masclista, necessitem un govern 
feminista que aposti per un nou contracte social, mitjan-
çant la incorporació de la perspectiva feminista al global 
de les polítiques públiques. En paraules de Dolors Renau 
“Els drets de les dones són drets humans i s’han de garan-
tir”.
Durant la pandèmia ha empitjorat la situació de moltes 
dones. Les trucades al 016 es van incrementar exponenci-
alment a tot el territori durant el confinament, pel que els 
socialistes reivindiquem les polítiques feministes:
1. La coeducació que trenqui rols sexistes i violents.
2. Tolerància zero social davant de qualsevol mena de vio-
lència masclista.
3. L’aplicació de la perspectiva feminista a totes les accions 
polítiques.
4. Un Estat del benestar fort per garantir serveis que alli-
berin les dones del treball reproductiu, com a part de l’es-
tratègia contra la feminització de la pobresa i de la precari-
etat de caràcter estructural que patim pel fet de ser dones.
Des del PSC de Ripollet lluitem perquè sense drets no hi 
ha igualtat, sense igualtat no hi ha llibertat i reivindiquem 
una societat lliure de violència masclista.
(*) Dades publicades l’1 de novembre de 2020.

Opinió
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Las ayudas por el Covid: tarde,
mal i en muchos casos... nunca
Ahora, más que nunca, sería necesario que todas las admi-
nistraciones que regulan el mercado (léase Gobierno del 
Estado, Generalitat y Administraciones Locales) se pusi-
eran de acuerdo para determinar y coordinar las ayudas 
que necesariamente deben paliar las graves consecuencias 
que trae consigo el cierre de los establecimientos de hoste-
lería, estética, gimnasios y otros asimilados.
A mayor abundamiento, el Gobierno implica también a 
los propietarios de los locales de negocio que se encuen-
tran en régimen de alquiler, haciéndoles partícipes del 
“ajuste de cinturón” y obligándoles a reducir ostensible-
mente el precio pactado en el contrato como medida pa-
liativa al desastre económico que produce el confinami-
ento.
Y no nos parece mal. Pero, una vez más, la demagogia de 
algunos políticos nos deja en manos de la incompetencia 
de aquellos que jamás en su vida han levantado una per-
siana. Los Autónomos de este país, y los pequeños pro-
pietarios de locales arrendados que se ven afectados por 
las medidas del estado de alarma deberían tener derecho, 
entre otras, a: 1º exención de las cuotas de autónomos 
durante el tiempo en que les está vetada la actividad; 2º 
exención prorrateada de las cuotas del Impuesto de Bienes 
Inmuebles para aquellos propietarios de locales en las que 
se ejerce alguna de las actividades afectadas por el cierre; 3º 
exención del Impuesto de Basuras, prorrateado durante el 
mismo tiempo del cierre de la actividad; 4º exención du-
rante un año del pago de veladores o espacio que ocupan 
las terrazas al aire libre como medida de ayuda a la recupe-
ración de la actividad; 5º reducción de un 50% del tramo 
del IRPF para la declaración del próximo ejercicio. Con 
estas cinco medidas se obtendría un balón de oxígeno para 
salvar la extinción de muchos pequeños y medianos ne-
gocios que forman parte del gran tejido económico de la 
población. Pero, para llevarlas a cabo es necesario volun-
tad de colaboración entre administraciones y, sobre todo, 
recortar o eliminar partidas y subvenciones de los chirin-
guitos de turno. ¿Te apuntas?

En temps de pandèmia no oblidar
les necessitats de Ripollet
Som conscients que la prioritat de totes les polítiques 
públiques, ara mateix, ha d’estar enfocada a ajudar a la 
ciutadania i empreses a sortir de la crisi provocada per la 
pandèmia. A més a més, sabem que la crisi social i econò-
mica que acompanyen a la crisi sanitària no acabaran en el 
moment que es trobi la vacuna.
No són suficients, aleshores, les mesures a curt termini i 
cal també tenir perspectiva que permeti l’activació econò-
mica, social i cultural a mitjà i llarg termini.
Trobem, doncs, que és necessari no perdre de vista altres 
temes que són rellevants per a Ripollet i que s’han de fer 
durant aquesta legislatura. Per a nosaltres, els dos més im-
portants són la residència i la neteja viaria.
Oblidem sovint les coses importants per fer les urgents, 
però governar bé significa tenir en compte totes dues.
Sobre la residència, és necessari un calendari temporitzat 
de les obres, des de l’inici fins a la seva finalització. Ja sa-
bem que és un projecte complicat i costós, però el necessi-
tem i cal agafar un compromís perquè estigui acabat. O te-
nim aquest compromís o passaran els anys i no la veurem.
Després està el tema de la neteja. Cal un increment de la 
neteja viària, les voreres s’han de netejar de forma manual 
i amb aigua a pressió i s’han de treure les caques de gos. 
Els contenidors i els seus voltants estan sempre bruts. Cal 
una neteja bisetmanal, com a mínim, perquè els carrers es 
vegin nets.
No tot és netejar, també cal no embrutar i, per això, és im-
portant que els ciutadans siguem responsables i cuidem 
més el poble. Calen campanyes bianuals de conscienciació 
de la gent.
Entenem que aquests són els elements mínims imprescin-
dibles que es necessiten i nosaltres treballarem per aconse-
guir-los aquesta legislatura.
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LA RÀDIO,
AL DIA
ripolletradio.cat
91.3 FM
Dilluns
10-13 h Bon dia, Ripollet
17-18 h Blues Barrelhouse
18-19 h Bravo por la música (1r) / Clàssics Contempora-
nis (2n) / A les portes de Troia (3 i 4t) (CP)
19-21 h El 7è art de Talia
21-22 h Descubre by Top Play List

Dimarts
10-13 h Bon dia, Ripollet
17-18 h Elèctric Cafè
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)

Dimecres
10-13 h Matins pop-rock
17-19 h Los Tres Tenores... dan la nota
19-20 h Peluts - SPAM (CP) (1r i 3r) / El Camino - Asso-
ciació Camino Ancestral de Santiago (2n) / 
Createnglish (4t)
20-21 h La Escalera - Asociación Música de Autor La 
Escalera (1r i 3r) / Des de la història (2n) / Boxea (4t)
21-22 h A Tot Jazz

Dijous
10-13 h Matins pop-rock
17-19 h Magazín Info Setmanal
19-20 h Excusas al palco (1r) / Planeta Binario (2n) / 
Ratones de Buhardilla - Club d’Escacs Palau Ausit (3r)
* 19 h Retransmissió mensual del Ple Municipal (4t o 5è)
20-21 h El Hombre Lobo (1r) / Olímpics (2n) / Gent de 
Ripollet (3r) / Retransmissió del Ple (4t o 5è)
21-22 h EGB FM

Divendres
10-13 h Bon dia, Ripollet
13-15 h Reposició magazín Info Setmanal
17-18 h Club del Country (CP)
18-19 h Coblejant (CP)
19-21 h Viaje al Reino del Metal - Ripollet Rock
21-22 h Ruta 66 (CP)
...............................................................................................................

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
Diumenges, a les 22 h Ohhh TV Podcast / Gamers 
Ocupados

669 027 636

Telèfon
d’atenció
a la gent

gran

De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h

Escolta
la Ràdio

https://www.ripolletradio.cat/
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L’Ajuntament de Ripollet està treballant 
en impulsar un nou model productiu, fomentant 
l’economia circular. En aquest nou model, el reci·
clatge és un dels millors exemples, canviant el mo·
del “fabricar-comprar-utilitzar-llençar” per “fa·
bricar·comprar·utilitzar·recuperar” i, amb el que 
recuperem, tornant a començar un cercle infinit 
on els recursos naturals no s’esgoten, sinó que es 
reutilitzen.

Enguany, l’Ajuntament ha participat en la Setmana 
Europea de la Reducció de Residus que té per objec-
tiu, entre d’altres, donar a conèixer estratègies i exem-
ples concrets de reducció de residus, fomentar accions 
sostenibles per reduir els residus i fer canviar el com-
portament quotidià dels europeus, tant en el consum 
com en la producció.
Després d’un estudi fet amb la Diputació de Barcelo-
na, davant la normativa europea dels plàstics d’un sol 
ús en l’horitzó 2030, l’Ajuntament està treballant amb 
empreses industrials locals per a buscar formes de pro-

Ripollet
2020
Sumem
verd

Economia circular
per acabar amb
“fabricar-comprar-
utilitzar-llençar”

ducció i distribució més sostenibles. Així, actualment 
set empreses d’aquest sector estan rebent assessora-
ment per a elaborar un pla d’actuació amb accions de 
sostenibilitat ambiental, reduint els plàstics d’un sol ús 
i impulsant la transició cap a un envasat més circular.
En aquesta línia, es continua treballant amb la recer-
ca de nous materials, amb noves col·laboracions entre 
empreses i persones consumidores i amb la reducció i 
gestió dels residus. Tenim un llarg camí per recórrer.

669 027 636
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LA CONTRA

Diables de Ripollet fa 35 anys 
aquest 2020 tan complicat. 
Ricardo Domínguez en forma 
part des de fa uns vint anys i 
hi ha desenvolupat diferents 
tasques, primer com a secretari 
i després com a president du-
rant vuit anys. Ara mateix n’és 
el tresorer i un membre molt 
actiu.

Heu pogut fer alguna de 
les activitats previstes 
enguany?
Des que va començar la pandèmia 
no hem pogut fer cap activitat de 
les habituals. Vam poder fer un 
espectacle durant l’Obrim l’estiu 
i poc més. De les activitats al car-
rer, que són la nostra identitat, no 
n’hem pogut fer cap. Teníem en 
marxa moltes idees per celebrar 
l’aniversari que han quedat atura-
des, com la Festa Major o les Festes 
de la Tardor, així com altres sorti-
des fora. Ens sap especialment greu 
pels nouvinguts a la colla i els més 
joves, que no han pogut viure cap 
gran festa de Diables.

Aquest desembre fareu 
Quinto?
Farem una petita activitat al nostre 
Instagram @diablesderipollet, més 
que res per tenir una mica de pre-
sència. Per Festa Major també vam 
fer uns Versots Confinats, ja que 
s’havien anul·lat tots els actes: una 

Ricardo Domínguez
Tresorer de Diables de Ripollet

versió reduïda dels Versots per 
ser presents a les xarxes socials.

Fins a quin punt us 
costa continuar tirant
endavant com a
entitat de cultura
popular?
És complicat, perquè no pots 
fer coses al carrer i la nostra 
activitat és oberta a tothom. 
Per nosaltres no té sentit fer ac-
tivitats que no arribin a la gent. El 
nostre esperit és el foc i tot el que 
l’envolta. Un exemple, la nostra 
col·laboració amb la Marató, que 
encara estem pendents de tenir els 
permisos per fer el photocall amb 
el Poll Foll, i això que es podria fer 
mantenint les distàncies i les mesu-
res de seguretat.

Us molesta veure la
cultura associada a una 
entrada, oblidant el
carrer?
No és només que estigui oblidat, 
és que els aforaments i distàncies 
es contemplen per activitats in-
teriors i exteriors. En cap cas es 
prohibeix l’actuació al carrer si es 
poden mantenir mesures. S’entén 
que si els ajuntaments volguessin, 
les nostres activitats es podrien fer 
perfectament, fent un esforç per 
garantir les distàncies per part de 
tothom. Podem entendre que 
no autoritzin una activitat 

com un correfoc, però podríem fer 
altres coses que són més segures al 
carrer que en espais tancats.

Què espereu del 2021 
com a colla?
Es planteja un any difícil. Serà un 
any en què, segurament, acabem 
fent alguna cosa més que aquest, 
però si es fa serà ben poc i molt di-
ferent. Toca treballar internament 
per a l’entitat i treure idees per 
llençar-les quan arribi el 
moment.

Jordi Pi Lletí /

Intus 

—
“El nostre

esperit és el 
foc i tot el 

que l’envolta”
—

Segueix-los 
a Instagram

https://www.instagram.com/diablesderipollet/

