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La targeta
de Ripollet

A Ripollet,
el comerç premia
la confiança!
Amb cada compra, euros
de regal que pots utilitzar
per pagar futures compres.

Persones usuàries

Establiments

Registre gratuït:
—ripollet.cat
—moneder.cat
—Comerços adherits a la plataforma
Pots identificar-te en el teu comerç amb:
—Targeta Més
—Nom, número de telèfon o DNI
—App de descàrrega gratuïta
Consulta a l’app:
—Properes promocions
—Llistat actualitzat de comerços adherits
—Gratificacions acumulades

Si tens un comerç
a Ripollet i vols adherir-te
a la plataforma, contacta’ns:
—comerciutat@ripollet.cat
—638 984 777
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El curs 2019-2020
arrenca amb l’obertura
dels dos instituts escola
El Martinet i Els Pinetons

El curs 2019-2020 ha arrencat amb el pas d’El Martinet i Els
Pinetons a institut escola. Després de la frustració del projecte del quart institut, l’Ajuntament, amb el suport i pressió
de la comunitat educativa i la majoria dels grups municipals,
va aconseguir el compromís de la Generalitat in extremis perquè les dues escoles més noves del municipi poguessin oferir també secundària, com a solució d’urgència a la manca de
places de segon cicle. Segons l’acord “salomònic” a què es va
arribar, la Generalitat es farà càrrec de l’adequació d’El Martinet per poder oferir els serveis d’institut escola. Mentrestant es tramita el projecte d’ampliació, es funcionarà amb
mòduls, com l’instal·lat aquest estiu amb les dues primeres

aules de secundària. Per la seva part, l’Ajuntament farà front
a la inversió d’Els Pinetons, incloent-hi el trasllat dels serveis de Casa Natura a un mòdul i la reconversió de l’edifici en
l’espai d’institut d’Els Pinetons. La Regidoria d’Educació ha
volgut deixar clar que la iniciativa forma part de la solució,
però que no enterra la reivindicació de més instituts.
Pròximament, s’iniciarà el projecte de construcció d’un nou
edifici polivalent, també a càrrec de l’Ajuntament, que farà
d’institut al matí i d’equipament cultural a la tarda. S’ubicarà
als terrenys municipals confrontants a l’escola Els Pinetons.
Aquesta finca es va permutar recentment amb la de rambla
de les Vinyes, que es reservarà per habitatges HPO.

L’antic pàrquing de l’escola s’ha acondicionat per instal·lar els mòduls de sucundària i la seva àrea d’esbarjo

Uns 6.000 infants i joves de Ripollet ja han començat el curs
2019-2020. D’aquests, uns 4.140 alumnes són d’infantil i primària (de P3 a 6è) i uns 1.870 alumnes d’ESO. Sobre uns 380
han iniciat la seva etapa d’escolarització a P3 i uns 520 joves fan
el pas a secundària. Es tracta d’un any especial, ja que coincideixen l’estrena dels dos instituts escola, la municipalització de
les escoles bressol i les obres de millora realitzades a molts centres educatius. El regidor d’Educació, Oriol Mor, ha mostrat
la seva satisfacció perquè “tot i alguns problemes per encabir
l’alumnat i alguna obra per acabar, hem pogut fer inversions a
molts centres educatius i les escoles bressol han iniciat el curs
municipalitzades”.

Matrícula viva

Les dades d’alumnes i ràtios són provisionals, tenint en compte
que la Regidoria d’Educació ha rebut aquest estiu més d’una

quarantena de noves peticions d’escolarització. A principis
d’octubre està previst que la Comissió de garanties d’admissió
resolgui els últims ajustos, després de l’acompanyament que ha
fet a les famílies. L’altra novetat és el tancament d’una línia de
P3 a l’escola Escursell, malgrat l’oposició del centre i l’Ajuntament. No obstant això, tenint en compte el poc marge de
places de P3 que hi ha entre totes les escoles i que a la població
hi ha una matrícula viva d’un centenar d’alumnes cada any, el
regidor Oriol Mor ha assegurat que “si finalment falten places,
no ampliarem ràtios, sinó que exigirem la recuperació de la
línia de l’Escursell”.
Les municipalitzacions són l’altre tret diferencial d’aquest curs.
D’una banda, per les escoles bressol municipals, que ja han començat a ser gestionades per l’empresa pública Genera i d’altra
banda, per la creació del servei municipal d’Escola de Música,
actualment en període d’adjudicació.

4/

Núm. 251 — Octubre 2019

A dalt, façana lateral de Casa Natura, durant la remodelació duta a terme
durant l’estiu per acollir la secundària d’Els Pinetons. A sota, la planta inferior,
que ara és un gran espai polivalent per a activitats lectives i d’esbarjo
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Construcció en temps
rècord
La remodelació de la Casa Natura, del mòdul dels serveis mediambientals i l’annex de l’escola El Martinet s’han realitzat durant l’estiu en poc més d’un mes. D’una banda, l’Ajuntament
ha destinat prop de 300.000 € a remodelar la Casa Natura per
a l’ampliació d’Els Pinetons, creant un gran espai polivalent a la
planta inferior i les aules i serveis al primer pis. Els antics serveis
mediambientals s’han traslladat a un nou mòdul prefabricat, per
mantenir les activitats educatives de la natura i de promoció del
parc. D’altra banda, amb un cost de 260.000 €, la Generalitat
ha muntat en només 24 hores el mòdul amb les dues primeres
aules de secundària d’El Martinet. A més, ha condicionat l’accés
i l’espai exterior, amb tauletes i bancs de fusta. Paral·lelament,
han començat els treballs de reparació de la façana i teulada de
l’escola, per posar solució a les filtracions d’aigua.

Els serveis mediambientals de Casa Natura s’han traslladat al nou
mòdul, aixecat dins la mateixa parcel·la. Compta amb aules per
continuar les activitats de promoció de la natura i el parc. A sota,
obres de reparació de la façana d’El Martinet

Moment del muntatge dels mòduls d’El Martinet, situat
al xamflà del carrer de la Font de Can Mas
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LA CASA
GRAN
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El Ple rebutja per unanimitat les amenaces d’Endesa
Al Ple Ordinari del dijous 26 de setembre es van aprovar els
punts proposats per l’equip de govern, així com set de les nou
mocions presentades. La moció refosa de les presentades per
Decidim i el PSC va ser aprovada per unanimitat per les forces presents. També es van aprovar les mocions de la declaració com a festa d’interès local de l’elaboració de catifes per
Corpus, la declaració d’urgència en la neteja de la llera del riu
Ripoll, la moció en suport a Carles Escolà, ex alcalde de Cerdanyola que va ser acomiadat i no es va poder reincorporar a
la seva feina anterior, la declaració en suport de l’emergència
ambiental, la moció en suport a les ONG que treballen en
rescats al Mediterrani i la moció presentada per urgència en
suport als detinguts per l’Operació Judes. La moció del PSC
que instava a una consulta popular sobre la municipalització
de la gestió de l’aigua va ser tombada amb els vots contraris
de Decidim i ERC i els favorables del grup socialista i Ciutadans. Segons la tinent d’alcalde Pilar Castillejo, aquesta consulta bloquejaria ad eternum la municipalització pels recursos
judicials que presentaria Sorea.

Tensió al Ple amb la moció per la neutralitat

Els vots contraris de Decidim i Esquerra van tombar també la
moció del PSC que demanava “garantir la neutralitat del consistori i les dependències municipals”, pel que fa a “símbols de
part”, implícitament relacionats amb el debat independentista.
Les altres forces polítiques van retreure al grup socialista la
poca claredat de la moció, que no especificava a quina sim-

bologia feia referència. Tant Eugeni Montanuy (ERC) com
Pablo López (Decidim) van afirmar que la presència de simbologia com els llaços grocs no atemptaria contra la garantia de
la neutralitat, una garantia que, segons López, “s’ha de garantir
amb pluralitat”. El portaveu socialista, Luís Tirado, va acusar a
Decidim de “no voler pactar una moció per evitar tenir espais
de part” amb simbologia independentista. L’alcalde, José María
Osuna, va retreure a Tirado que la moció era “perversa” perquè “a Ripollet no hi ha un problema amb els símbols”, a més
de no parlar en cap moment de la qüestió independentista, el
que seria “una eina per l’extrema dreta per fer retirar banderes
LGTBI o en suport al feminisme”.
Durant el debat, un grup de membres del CDR de Ripollet
presents va mostrar pancartes i simbologia en suport dels
presos independentistes, i van haver de ser cridats a l’ordre en
alguna ocasió per interrompre alguna intervenció.

Acord amb la Generalitat per la residència

Al final del Ple, durant els precs i preguntes, al ser preguntat
pel grup de Ciutadans sobre la residència, l’alcalde va anunciar
un acord amb Afers Socials a través d’un conveni de voluntats
per la residència de la gent gran. El conveni recull la creació
d’una residència de 100 places, de les quals 80 serien concertades. També recull 32 places (totes elles concertades) de centre
de dia. Des de l’Ajuntament s’obre ara el procés de licitació per
tenir un estudi de costos i viabilitat d’aquest equipament, que
s’espera per finals d’aquest any 2019.
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Bona acollida de l’obertura
d’equipaments durant
l’estiu
Seguint l’acord de dues de les mocions aprovades al Ple de
setembre de 2018, alguns equipaments municipals s’han mantingut oberts durant aquest mes d’agost. És el cas del Casal
d’Avis, el Casal de Joves i el camp municipal de futbol Industrial. La resposta d’ús per part de la ciutadania ha estat bona i
la valoració de la iniciativa per part dels tècnics responsables
és força positiva.
Quant al Casal d’Avis, que va obrir en l’horari habitual del 5
al 18 d’agost mitjançant la contractació d’un conserge, aquest
equipament ha mantingut una mitjana estable d’usuaris durant tot el mes d’agost, amb una quarantena de persones de
mitjana diàries. Les persones grans de Ripollet han utilitzat
l’espai com a punt de trobada social, mentre llegien el diari o
jugaven alguna partida de dòmino.
L’equipament que ha sofert més fluctuació d’usuaris ha estat
el camp de futbol Industrial. Obert del 29 de juliol al 17
d’agost, ha estat a les tardes, especialment entre les 18 i les
20 h, quan més usuaris s’han registrat, arribant fins als 74 el
primer dia d’obertura. Per contra, durant els matins, l’afluència d’usuaris ha estat pràcticament nul·la, fet que es tindrà en
compte de cara a l’estiu vinent.
Per últim, el Casal de Joves ha obert del 29 de juliol al 13 de
setembre, gràcies a la contractació d’una dinamitzadora que
ha obert cada tarda i s’ha encarregat de fer tallers i dinamitzar l’espai en l’horari de tarda per a joves a partir de 12 anys.
S’han programat 30 activitats, amb una participació més o
menys bona segons la temàtica de cada activitat. Així, s’han
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Es renova la plantilla
de la Policia Local

En les darreres setmanes, han pres
possessió del seu càrrec set nous policies
locals. Amb aquestes incorporacions es
cobreixen les places dels agents jubilats
aquest any. Així, la plantilla continuarà essent de 43 efectius, però amb
una mitjana d’edat més baixa que fins
ara. D’altra banda, entre 2020 i 2021
està prevista la cobertura de tres places
d’agent, derivades de les promocions
internes de caporal i sergent.
Entre les seves funcions, es manté la de
relacions amb la comunitat i el patrullatge a peu, amb l’objectiu d’aproximar-se a la ciutadania. Així, periòdicament, els agents de la Policia Local
recullen les inquietuds i demandes que
els traslladen des de les diferents associacions de veïns i fan les gestions necessàries amb el departament oportú per tal
de donar resposta.

fet tallers de cinema, cuina, tardes d’estudi, collage o futbolí.
En total, han passat més d’una cinquantena de joves que en
molts casos han fet més d’un taller.
D’altra banda, des del Casal de Joves s’ha valorat molt positivament l’obertura de l’espai com a punt de trobada juvenil,
atès que moltes persones joves han fet servir l’espai per trobar-se, xerrar, veure vídeos, sentir música o estar connectats
a internet. També han estat diverses les persones que s’han
apropat al casal per a realitzar consultes sobre diferents serveis
del municipi o altres qüestions. Tot plegat fa que la valoració
sigui positiva i sorgeixi la voluntat de donar-lo a conèixer
encara més entre la població jove de cara a l’estiu vinent.
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L’Ajuntament s’oposa a la
reclamació de la llum de
les famílies vulnerables
L’Ajuntament de Ripollet és un dels més de 100 consistoris
que el passat mes d’agost van rebre una carta d’Endesa reclamant-li 200.000 € d’unes 200 famílies que no poden pagar
la llum i amenaçava amb tallar el servei. Per aquest motiu,
tant Ripollet com la resta d’ajuntaments afectats han rebutjat la petició d’Endesa i han refermat el seu compromís en
la lluita contra la pobresa energètica. És per això que s’han
posat a treballar conjuntament en un nou model energètic i
per dotar-se d’eines que els permeti executar la llei 24/2015,
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En la primera reunió del 4
de setembre, que va comptar amb l’assistència de l’alcalde de
Ripollet, José M. Osuna, representants de 135 municipis van
establir la necessitat de fer un treball conjunt, que liderarà la
Generalitat, en nom de totes les administracions implicades,
per tal de cercar una solució que podria passar per un conveni
amb la companyia subministradora i que donaria cobertura
a tots els municipis de Catalunya. Per a la tinent d’alcalde de
Serveis Socials, Habitatge i Urbanisme, Reyes Muñoz: “El
paper de la Generalitat no ha de ser el de fer front al deute,
sinó el de dotar de recursos als ajuntaments perquè puguem

Foto de grup de la trobada, convocada per la Diputació, dels
alcaldes i representants dels 135 municipis requerits per Endesa

executar la llei 24/2015”. En una segona reunió, on va assistir la mateixa regidora Reyes Muñoz i va comptar novament
amb els representants municipals, a més de l’Aliança contra la
Pobresa Energètica i de la Taula del Tercer Sector, es va posar
de manifest el compromís municipal en la defensa dels drets
energètics, especialment de la ciutadania més vulnerable.
En el Ple de setembre es va aprovar una moció i declaració
conjunta en suport a la Llei 24/2015, contra el tall del subministrament elèctric a famílies amb deutes de consum i demanant que sigui l’empresa qui es faci responsable.
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Recuperació del riu Ripoll

D’esquerra a dreta, els alcaldes Laura Campos,
de Montcada; Carlos Cordón, de Cerdanyola,
i José M. Osuna, de Ripollet

Després d’uns mesos d’inactivitat per respectar la nidificació
d’aus al voltant de riu Ripoll, les
màquines han reprès les feines
de recuperació de l’espai fluvial,
com es pot veure en la imatge de la dreta. Un cop retirats
els residus, s’està treballant en
l’eliminació de les canyes de
l’espai del futur gual fluvial del
polígon del Molí d’en Xec.
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Els alcaldes de la Mancomunitat de Ripollet, Cerdanyola i Montcada i Reixac han
acordat, en una primera reunió, sol·licitar
una trobada amb la Consellera de Salut,
Alba Vergés, per valorar l’estat del projecte
de l’Hospital Ernest Lluch, pensat per atendre a la població de la zona, que supera les
130.000 persones. Amb aquest nou contacte
amb la consellera es vol donar continuïtat
a les trobades que es van produir a final de
l’anterior mandat amb el CatSalut, amb
l’objectiu d’analitzar l’estat del projecte i
encarrilar la seva realització, que ajudarà a
solucionar el col·lapse de la sanitat vallesana.

L’Oficina Municipal d’Habitatge de Ripollet ha posat en marxa un servei
gratuït de gestió de lloguer de pisos amb l’objectiu d’incrementar l’oferta
i permetre llogar a Ripollet amb totes les garanties. També es vol proporcionar seguretat a les persones propietàries i preus assequibles per a les
llogateres. Els responsables del servei cerquen el lloguer més adequat per
a cada sol·licitant, procurant que la renda a pagar sigui adequada al nivell
d’ingressos i garantir el cobrament i el bon ús dels habitatges. Poden
sol·licitar aquest servei persones que busquin pis de lloguer, propietàries
d’habitatge buit, derivades del servei de mediació de l’Ajuntament o altres
entitats i tenidors d’habitatge. Només cal ser major d’edat, estar inscrit
al registre de sol·licitants HPO i disposar d’ingressos econòmics estables.
Per demanar informació, contactar amb l’OMH (c. de Can Masachs, 1820), al telèfon 935 046 007 o bé a l’adreça electrònica borsadelloguer@
ripollet.cat.

Voluntat de reactivar l’hospital

En marxa el servei de borsa pública de lloguer
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Opinió
Nou curs amb més compromisos

El mes de setembre ha donat lloc a un nou
inici de curs pels alumnes de diferents nivells
(escoles bressol, primària, secundària, cicles
i els més adults s’incorporaran ara). Un inici
de curs que arriba amb novetats com la posada al dia de les escoles, la municipalització
de les escoles bressol i l’estrena dels espais dels
instituts escola.
No oblidem, però, les reivindicacions de les
famílies: l’aturada i recuperació de retallades
de línies a les escoles públiques, com la produïda a l’escola Escursell, la necessitat d’assegurar el manteniment de les instal·lacions, el
treball per assegurar que les famílies trobin
plaça a la seva zona o que es posi en marxa ja
l’Escola Municipal de Música després d’anys
treballant en el disseny d’aquest servei i en el
seu sentit comunitari.
Des de Decidim Ripollet volem desitjar a
estudiants, mares, pares, avis i àvies, un bon
inici de curs i seguirem treballant per una escola pública i de qualitat per a tothom.
Per donar compliment a aquests i a la resta
de compromisos adquirits a les passades eleccions municipals, els regidors i les regidores,
persones inscrites i simpatitzants de Decidim
hem creat grups per redactar el Pla d’Acció
Municipal (PAM), el document que contindrà les accions a portar a terme durant aquest
mandat. Ens estem autoorganitzant per tal
de fer un PAM participatiu i que ajudi a posar les bases d’aquests 4 anys, un PAM que
també volem compartir amb altres partits
polítics. Després de 100 dies de govern, un
PAM compartit per la ciutadania i els seus
partits polítics ajudaria a seguir enfortint i
construint el Ripollet que volem.
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Fem consulta!

El govern municipal de DECIDIM, té la intenció ferma de canviar el model de gestió de
l’aigua a Ripollet i MUNICIPALITZAR-LA.
A Ripollet no tenim cap problema amb el
servei actual de subministrament, aquest, funciona correctament, i la qualitat de l’aigua és
bona.
El projecte de municipalització que s’ha presentat no es preveu baixar les tarifes en els pròxims 3 anys i a Ripollet el preu de l’aigua és
el tercer més econòmic de totes les poblacions
de l’AMB.
L’empresa municipal que gestioni aquest servei continuarà adquirint tot el cabal necessari
per Ripollet a ATLL, així que el cost d’adquisició, serà el mateix que tenim.
Les inversions a la xarxa per millorar-la ja és
podríem fer amb el cànon que actualment es
rep de SOREA. I sense aquest cànon, aquestes
inversions seran repercutides als rebuts de tot/
es els/les usuaris/es. Mai s’ha tallat i es talla el
subministrament d’aigua a cap família per una
situació d’urgència econòmica si l’Ajuntament
en tenia coneixement
El PSC Ripollet creu que és un tema força important pel nostre poble, i per això va presentar una moció al passat ple perquè es realitzi
una consulta pública a tota la ciutadania, i sigui
el poble qui es posicioni vers a la municipalització de l’aigua.
Els hem proposat també fer un debat públic
10 dies abans de realitzar-la perquè la ciutadania tingui tota la informació necessària per
prendre la millor decisió pel futur del servei i
de l’economia de Ripollet, a on intervinguin
les entitats, i també les empreses privades que
estan ajudant a l’Ajuntament a realitzar els estudis on es diu que el millor és la municipalització de la gestió i l’empresa concessionària
actual per tal de defensar les 2 opcions, així
com els portaveus dels grups municipals.
Creiem que hi ha altres serveis que si s’han de
municipalitzar, com els que ja gestiona l’empresa pública, per la neteja dels espais municipals i les escoles bressols, i que van rebre tot
el suport del nostre grup municipal. Però amb
el tema de l’aigua no creiem que hi hagi cap
benefici pels nostres ciutadans/es.
Suposem que això no ha de ser cap problema
per un partit polític que proposa consultes populars pels pressupostos participatius, per les
millores dels barris. i com sempre diuen que
la sobirania és del poble, i en ell resideix el poder, esperem que hagi tirat endavant, i aviat la
puguem fer.
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La limpieza del cauce de rio, una
asignatura pendiente

Ya en las mismas fechas pero del año 2015,
el Grupo Municipal de Ciudadanos presentó una moción para la limpieza del lecho del
río Ripoll, manifestando el elevado riesgo
que supone para la población ante posibles
crecidas del río así como de la necesidad de
recuperar este preciado espacio natural para
el disfrute y ocio de nuestros vecinos. Dicha moción, fue aprobada por el Pleno de la
Corporación. Incluso el Ayuntamiento recibió una cuantiosa subvención por parte de la
Diputación de Barcelona para llevar a cabo
trabajos de limpieza. Ahora, transcurridos
más de cuatro años y habiendo vivido recientemente los desastres provocados por la
gota fría en provincias como Murcia, Alicante, Almería etc., contemplamos con estupor
que aquellos trabajos que en su día tomaron
visos de iniciarse, siguen sin ser resueltos. La
abundancia de cañaverales y huertos incontrolados en el cauce del río, que todo el mundo puede contemplar, hacen presuponer un
mal presagio en caso de lluvias torrenciales
al tiempo que comporta la proliferación de
animales salvajes (léase jabalíes) que cada vez
más interactúan en nuesro medio urbano
con las consiguientes consecuencias.
CIUDADANOS ha presentado en el próximo Pleno Municipal una moción para que
el asunto de la limpieza del cauce del río
sea adoptado con carácter de URGENCIA,
haciendo responsable de lo que pueda comportar dicha negligencia al actual equipo de
gobierno. Queremos un parque fluvial como
en Santa Coloma de Gramenet porque al fin
y al cabo, el río es de todos.

Què és la Llei Aragonès?

Darrerament hauràs sentit a parlar de la «Llei
Aragonès», o com es coneix oficialment: «Projecte de llei de contractes de serveis a les persones» -encara no ha estat aprovada pel Parlament. Aquest projecte de llei ha estat tan sonat
a causa de les crítiques infundades per part
d’alguns sectors polítics —la CUP i part dels
comuns—, associacions i sindicats. En aquest
article desemmascarem les principals fake
news tot explicant què és i en què consisteix
realment aquesta «Llei Aragonès».
La llei de contractes de serveis a les persones
regula la gestió d’aquells serveis de caràcter
social responsabilitat de les Administracions
catalanes que generen benefici econòmic. Segons els detractors de la llei, el canvi de criteri
en les concessions promou la privatització de
serveis públics i precaritza les condicions laborals; arguments que cauen fent una anàlisi
rigorós del projecte de llei.
La llei facilita a les fundacions socials, cooperatives i empreses de proximitat competir per
adjudicacions davant de les grans multinacionals. Aquesta llei no externalitza cap servei ni
en facilita la seva privatització, sinó que regula
de manera més justa i social aquells serveis públics que ja han estat privatitzats anteriorment.
Es canvia la ponderació dels criteris del concurs públic prioritzant la qualitat del servei a
les persones i la responsabilitat social dels licitadors (condicions laborals, protocols ambientals, d’igualtat de gènere i lluita contra la corrupció) per sobre de l’oferta econòmica que les
empreses candidates siguin capaç d’oferir. Es
facilita la competitivitat de les PIME i cooperatives amb un model ètic i de qualitat envers
aquelles grans empreses que pel fet de tenir
més recursos presenten una oferta més barata en el cost del servei; repercutint tant en la
qualitat del servei a la ciutadania (que és la que
realment acaba essent perjudicada pel criteri
actual de concessions de serveis públics) com
en pitjors condicions laborals per als seus treballadors.
Amb aquest canvi de legislació s’aposta per
una economia més social i sostenible; on creix
la capacitat de cooperatives i petites i mitjanes
empreses que, reinvertint els beneficis, ofereixen bons serveis en l’àmbit de l’educació,
la sanitat o els serveis socials. És obligació de
l’Administració assegurar la millor qualitat de
servei per a la gent i arbitrar de manera justa i
solidària l’economia de la societat que gestiona. Això fa la llei Aragonès, o com diem nosaltres, llei AntiFlorentino.

¿Diada de Catalunya
o Diada Independentista?

El pasado miércoles, 11 de septiembre, se
celebró, la Diada de Catalunya. En Ripollet,
como cada año, también se celebró, haciendo un acto en la Plaça Onze de setembre,
haciéndole una ofrenda floral a la estatua de
Rafael Casanova. Pero todo el acto quedó
ensombrecido por el uso totalmente egoísta
e inadecuado que hicieron algunos grupos
políticos independentistas de este día. Como
se pudo ver, ondearon una gran bandera
estelada desde el edificio para dejar clara su
postura y su reivindicación. ¿Realmente es
necesario reclamar la independencia en cualquier acto o festividad? ¿No es egoísta imponer unos ideales sobre unos otros y utilizar
una festividad como esta para hacerlo restándole la importancia que se merece?
SOM Ripollet no participó en el acto puesto que no estamos de acuerdo con el uso
político y reivindicativo que hacen algunos
partidos de este día. Nosotros creemos que
la Diada de Catalunya es un día para sentir
orgullo de nuestra comunidad autónoma,
orgullo de ser catalanes y catalanas, de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestra
gastronomía, de nuestro clima, de nuestros
paisajes, de nuestra lengua, de nuestra gente,
de nuestra bandera y nuestro himno. celebramos la Diada para conmemorar la derrota
de Catalunya en el siglo XVIII, para celebrar
el aguante y esfuerzo de nuestros antepasados durante catorce meses, para celebrar que
sentimos orgullo de nuestra tierra y de nuestra bandera, pero no comulgamos ni defendemos el uso que hacen algunos partidos políticos de este día para reivindicar sus ideales
políticos independentistas e imponerlos ante
cualquier cosa.
Bona Diada a tothom i visca Catalunya!
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El parc dels
Pinetons guanya
un skatepark
i un bosc humit
Amb més de 111.000 m² el parc metropolità dels Pinetons és l’espai
verd més gran de Ripollet. Des de la seva inauguració el 1999 ha anat
creixent per fases. Aquest estiu ha sumat dos nous atractius: un skatepark de 1.100 m² –al centre del parc– i l’espai bosc humit, a la zona
confrontant amb la Casa Natura, que recupera l’entorn natural del
Torrent del Tortuguer abans de ser canalitzat. El pressupost total dels
dos projectes ha estat d’1,2 milions d’€, uns 241.000 corresponents
l’skatepark i 958.000 al bosc humit, tots dos assumits per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. D’altra banda, el nou tram de carril bici del
torrent ha anat al 50% entre l’administració local i l’ens metropolità,
amb un cost total de 150.000 €.

Fer skate als Pinetons

Des de fa ja uns dies, patinadors de totes les edats i nivells ja s’apleguen al nou skatepark, amb unes instal·lacions d’uns 1.100 metres quadrats, situades al bell mig del
parc dels Pinetons. Ha estat un equipament molt reivindicat pels joves, per la qual
cosa l’Ajuntament es va encarregar de l’avantprojecte, en què van participar skaters i
patinadors del municipi.
A diferència de la “banyera” del parc del Primer de Maig, aquest skatepark compta
amb elements com ara baranes, graons, bancs i rampes, seguint el concepte de skate
plaça. Ha estat construït per Spoko Ramps amb l’estudi arquitectònic previ a càrrec
de l’empresa Argamassa. El complex ha estat molt ben acollit pels aficionats locals i
també per altres de la comarca i Barcelona, que poden venir a practicar aquest esport,
que serà olímpic l’any vinent a Tòquio, sense causar molèsties als veïns. Diumenge 6
d’octubre es celebrarà la Festa Scooter Jove (vegeu pàgina 18 de l’Agenda).

Recuperació de l’espai natural de l’antit Torrent del Tortuguer
S’ha recreat una llera humida, regada amb les aigües del pou de Casa Natura; una
grada i unes passeres. Una vegada finalitzades les
obres i enjardinament del tram del Torrent del
Tortuguer fins a avinguda de Catalunya, a poc
a poc va ressorgint la flora i la fauna com eren
abans de la seva canalització. El carrer limítrof,
via habitual d’accés al barri dels Pinetons, té ara la
velocitat limitada a 20 km/h, per donar prioritat a
les bicicletes i vianants, incloent-hi l’àrea escolar
del nou institut escola Els Pinetons, ubicat temporalment a Casa Natura.

De dalt a baix, un skater practicant, vista general
de l’skatepark i vistes del bosc humit: zona repoblada
en creixement i passera sobre una zona humida
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S’amplia l’oferta de cursos i tallers
Aquest octubre han començat les classes
del curs 2019-2020 al Centre Cultural. Fins al moment, s’han inscrit prop
d’un centenar de persones, però encara
queden places disponibles a grups de
pintura, al taller infantil d’arts plàstiques i a puntes de coixí. És per això,
que el període d’inscripció romandrà
obert fins que s’omplin. El curs que més
acceptació ha tingut ha estat ioga, que
compta amb dos grups plens. Una de les
novetats d’aquest any ha estat el servei de matriculació en línia a través de
l’aplicatiu Ta!txan, tot i que la majoria
de persones ha escollit el procediment
presencial i s’ha inscrit directament al
Centre Cultural.

Prop de 100 alumnes
matriculats

Per aquest curs, l’Ajuntament ha volgut
potenciar els tallers adreçats a públic
familiar que es desenvolupen els matins
del dissabte al Centre Cultural. Després
de l’èxit que va tenir el taller de cuina
en família, un dels canvis que s’han
incorporat ha estat la creació de dos

tallers diferenciats per edat: de 4 a 7
anys i de 8 a 12 anys. La primera sessió
es dedicarà a elaborar galetes de Halloween. A més, aquest curs s’ofereixen
com a novetat els tallers de makers per
apropar-nos a la robòtica educativa, la
impressió 3D i el tractament de la tecnologia d’una forma creativa i divertida
en família. Tindran lloc els dissabtes al
matí i el primer tractarà sobre soldadura
electrònica familiar.

Formació a entitats

D’altra banda, l’Ajuntament segueix
apostant per oferir un programa de
formació a les entitats gratuït i variat,
que consistirà en 6 sessions de novembre a abril en les quals es tractaran
temes com ara la perspectiva de gènere,
la gestió econòmica, l’elaboració de
projectes i la cohesió interna, entre
d’altres.
A banda dels tallers que organitza el
PMC i que s’inicien aquesta setmana,
l’oferta de cursos i tallers del Centre
Cultural també inclou els que organitzen les entitats locals, els quals ja han

començat. A més, els centres juvenils
com el Kftó i el Kftí també imparteixen els seus propis cursos; el Kftó
ha preparat un curs de cuina, tots els
dimarts d’octubre, i un de guitarra,
tots els dijous d’octubre, per a joves de
12 a 29 anys. També estan obertes les
inscripcions pel Kftí per a joves de 12 a
17 anys amb activitats durant tres dies a
la setmana, com fer els deures, organitzar-se l’estudi i algunes excursions i
sortides els dissabtes. A part dels equipaments culturals també alguns d’educatius ofereixen cursos com l’Institut
Palau Ausit amb tallers de country,
l’institut Lluís Companys de circ, de
diverses temàtiques l’Escola Pinetons,
de batucada l’escola Josep M. Ginesta o el CFA Jaume Tuset de tertúlies
literàries, ceràmica o sortides culturals.
Alhora, el Centre de Normalització
Lingüística de Ripollet impartirà cursos
de català de tots els nivells, des de l’inicial (A1) fins al Superior (C2). Tota la
informació sobre els cursos i tallers i els
equipaments públics on es realitzen es
pot trobar a la guia Ripollet és Cultura!.

nnnnnnn
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El proper dijous 24 d’octubre tindran lloc a la Biblioteca de Ripollet un parell d’activitats per commemorar el Dia de les Biblioteques. A partir de les
17 h, hi haurà un espai de contes i jocs amb diferents ambients per a interactuar amb els llibres i descobrir noves lectures i d’aquesta manera gaudir
de la Biblioteca d’una forma diferent. Tot seguit, a les 17.30 h, s’oferirà un
taller de dibuix inspirant-se amb els llibres de l’escriptor francès de literatura infantil Hervé Tullet. Tot es farà a l’Espai Maria Aurèlia Capmany,
situat entre l’Ajuntament i la Biblioteca Municipal.

La companyia de teatre ripolletenca,
La Marfanta, s’ha refundat per commemorar el 20è aniversari d’un dels seus
espectacles estrella, Pedro y el capitán,
que estrenarà el pròxim 25 de gener
al Teatre Auditori del Mercat Vell. Els
antics components del grup, Àngel
Márquez, Jordi Allepuz i Xavi Caballé
s’han retrobat aquest estiu per treballar en la refundació de la companyia
i ja estan assajant a les instal·lacions de
Cultura. La Marfanta, que feia 10 anys
que estava en silenci, va tenir força
repercussió entre finals del segle XX i
principis del XXI i, entre altres escenaris, va actuar al teatre Versus Glòries, a
Barcelona.

Contes i dibuix en el Dia de les Biblioteques

Torna la companyia La Marfanta
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Gegants de Ripollet
estrenaran una nova figura
a la Trobada Gegantera
Gegants de Ripollet han anunciat que estrenarà un nou
membre de la família gegantera local, durant la 29a trobada
del pròxim 6 d’octubre. La festa començarà amb la plantada
al parc del Primer de Maig. A les 12 h començarà la cercavila per les rambles de Sant Jordi i Sant Esteve. Finalment,
a les 13 h, es farà el Ball de gegants a les pistes de l’ESBAR.
Prèviament, la Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals
(CRAC) descobrirà quina serà la nova figura de Gegants de
Ripollet, després del gegantó de la 25a trobada, en un acte el
pròxim 4 d’octubre, a les 19.15 h, al pati del Centre Cultural.

Grallers d’arreu

Els Grallers dels Gegants de Ripollet van celebrar el seu
aniversari amb la convocatòria de la 2a edició de la Trobada de Grallers que organitzen de forma quinquenal. Hi van
participar un total de 15 grups, entre entitats locals i colles
de grallers provinents del Vallès Occidental, Vallès Oriental,
Barcelonès, Baix Llobregat, La Selva i el Tarragonès. Després
de recórrer el centre, es va oferir un espectacle a les pistes de
l’ESBAR on es van unir grallers, tabalers, dansa tradicional i
imatgeria festiva. Els Grallers de Ripollet van estrenar la peça
original creada expressament per al 10è aniversari, Toc de
gralles a Ripollet. Finalment, tots els participants van unir-se
en un emotiu tema final conjunt.

De dalt a baix, moments de l’espectacle del 10è aniversari
dels Grallers i lliurament de recordatoris per part del regidor
de Cultura, Oriol Mor, a les 10 colles participants
a la 2a Trobada de Grallers

nnnnnnn

El Centre Aragonès celebra El Pilar

El pregó dels Tres Tenores de Ripollet Ràdio va obrir les Festes del Pilar de Ripollet, que organitzen el Centre Aragonès
de Ripollet. Durant els dos primers caps de setmana d’octubre,
s’ha previst un ampli programa d’activitats a la seu de l’entitat,
on no faltaran els tradicionals esmorzars, els jocs típics -des
dels “birlos” a un curiós campionat de llançament d’espardenya-. Els actes són oberts a tothom, siguin o no aragonesos.
La festa grossa serà el dissabte, 12 d’octubre, que començarà de
bon matí amb el txupinasso i acabarà amb el festival de jotes,
amb l’actuació de l’agrupació folklòrica Santa Leticia (Hosca)
al Teatre Auditori. Més informació al Centre Aragonès de
Ripollet, al c. Nou, 24.

El pregó de les Festes del Pilar 2019 va anar a càrrec
dels Tres Tenores de Ripollet Ràdio i va comptar
amb la presència de l’alcalde, José M. Osuna
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Loll Bertran, Fermí Fernández i Toni Albà seran alguns dels protagonistes de la temporada
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Arrenca la 26a temporada de l’Associació d’Espectadors
del Teatre del Mercat Vell amb una junta renovada
L’Associació d’Espectadors del Teatre Mercat Vell ha començat la nova temporada, la vint-i-sisena, amb nous espectacles
de teatre, música i dansa. A més, també ha renovat la junta i té
una nova presidenta, Laura Dulcet, amb una llarga trajectòria
dins l’associació. L’inici de la temporada comptarà amb un
acte de presentació el pròxim 4 d’octubre a les 21 h. A l’acte
es presentarà el documental “25 Paraules encadenades”, sobre
el 25è aniversari de l’entitat i l’actuació de la mezzosoprano
ripotellenca Carol Garcia, que interpretarà fragments de La
Cenerentola, que aviat portarà a La Faràndula de Sabadell.
En aquesta nova temporada, es repetirà un espectacle, serà
A.K.A., una obra amb molt d’èxit entre els joves i que també es representarà als instituts. Hi haurà òperes amb Carmen
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Vint anys de les Nits de Música

El passat 27 de setembre es va presentar la 20a temporada de
les Nits de Música, que arrenca el pròxim 11 d’octubre amb
la tradicional Història del cinema musical nord-americà, que
enguany arribarà a les 55 edicions. L’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha programat un total de 23
sessions, on destaquen les òperes, la Nit dels Pessebres o una
dedicada a la música religiosa. La cloenda anirà a càrrec de
Ripollet Ràdio i versarà sobre les llistes d’èxits musicals.

de Bizet, Orfeu i Eurídice de Gluck i La Traviata de Verdi. Al
Teatre Auditori, tornarà la cia Les Antonietes, amb Othello i la
companyia Zero en Conducta. Humor, amb la Lloll Bertran,
música com Valsos i Polques, cors infantils i l’espectacle There
Was a Fiesta! El Dia de la Dona es representarà Elles tenen la
paraula, on es musicalitzarà poetesses catalanes i Nadia que
narra el sofriment de dones que han patit guerres i conflictes.
Es projectarà també el ballet El Llac dels Cignes. Finalment, es
trobaran espectacles com Ossos, amb Fermí Fernández i Toni
Albà, actors del Polònia o Monroe-Lamarr, una conversa entre
dues actrius marcades per la pressió de la fama. La presentació
de la temporada serà el 4 d’octubre, a les 21 h, en un acte obert
a tothom.
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Més cursos de Racons per gaudir

Racons per Gaudir Palau Ausit (a la foto, durant la
presentació al Centre Cultural) amplia l’oferta de
tallers i cursos, per exemple, amb un d’iniciació a
la fotografia. Repeteixen cursos com el de country,
manualitats, zumba o idiomes i, a més, sumaran sinergies amb altres entitats. Es faran a l’institut Palau
Ausit, al Centre Cultural i a l’escola Anselm Clavé.
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L’AFEGIT
Tamara Marín

Marxa de torxes el passat 20 de setembre, al seu pas pel parc del riu Ripoll
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Campanya als bars de la ciutat
contra la violència masclista
El Comitè de Dones de Ripollet ha informat que el pròxim 8 d’octubre,
emmarcat dins els actes de cada 8 de mes, tindrà lloc una ronda informativa
per bars del municipi per difondre la seva campanya contra la violència
masclista. En cas que hi hagi bars que es vulguin sumar a la iniciativa de
transformar-se en espais lliures de violències masclistes se’ls lliurarà un
cartell identificatiu. Al mateix temps, el dijous 3 d’octubre seguiran amb les
concentracions del primer dijous de cada mes a la plaça del Molí, a les 19 h,
per protestar contra l’onada de feminicidis a Espanya. El Comitè de Dones
també va participar el passat 20 de setembre a la marxa nocturna impulsada
per Emergència Feminista, plataforma feminista d’Alacant contra els feminicidis, les violacions i la violència masclista. Juntament amb La Figa Rebel
de Cerdanyola i el Comitè de Dones de Ripollet la marxa es va iniciar a
Ripollet, va anar fins a Cerdanyola on es va llegir un manifest conjunt i va
tornar a Ripollet per finalitzar. L’acció va aplegar unes 400 persones.

nnnnnnn

Marea Pensionista al Casal d’Avis

Marea Pensionista de Ripollet organitza una xerrada
al Casal d’Avis el pròxim 7 d’octubre, a les 19 h, per
conscienciar els més grans que “s’ha de fer pinya” en
la defensa dels seus drets. És la primera de les noves
accions que ha programat per acostar la lluita per les
pensions dignes a diferents llocs i col·lectius.

Escriptora
—
L’escriptora ripolletenca Tamara Marín
ha tret nou llibre i ja en van cinc. El pròxim 5 d’octubre el presenta en societat
a la Biblioteca de Ripollet. Aquesta nova
novel·la titulada ¡Despéinate! tracta la
relació entre una noia i un noi de
caràcters i edats força diferents.
—
Quin és el tema principal
de la nova novel·la?
El tema principal és la diferència dels dos
protagonistes de caràcter i de l’edat que
tenen. L’objectiu és deixar els prejudicis de
les persones, ella és una noia molt tatuada,
amb molts pírcings i la primera impressió
d’ell no és molt bona.
En què t’has inspirat?
La noia és educadora infantil, com jo, és el
personatge femení que més té meu però no
està inspirat en mi. Totes les protagonistes
femenines tenen alguna cosa meva però cap
protagonista meva està inspirat en ningú en
concret.
Per què has decidit fer aquesta
història?
Vaig veure la imatge d’una noia a Pinterest
que anava molt tatuada i només veure-la
vaig pensar a escriure una història amb
una noia com ella. L’argument va sortir
d’aquesta imatge i no m’havia passat mai
fins ara.
Que ha canviat del primer llibre
en aquest?
Aquest m’ha costat molt, perquè el primer
era un només. Després va venir la saga de
tres llibres i ha estat difícil tancar aquella
saga i agafar un altre llibre amb uns altres
personatges i començar des de zero.
Quines expectatives tens pel llibre?
Jo prefereixo no fer-me moltes expectatives
perquè no m’agraden gaire, però sí que és
veritat que des del primer llibre fins ara tinc
unes lectores més fidels que ja de seguida
que treus un llibre, el demanen. De fet, ja
he acabat la primera edició i estic contenta.
Es presenta bé.
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Imatge de la campanya de difusió del projecte

nnnnnnn

Ripollet ajuda a facilitar l’accés laboral al col·lectiu LGTBI
El Patronat Municipal d’Ocupació va posar en marxa durant
el mes de juliol el projecte “Dispositiu del Mercat de Treball
Especialitzat LGTBI” que, a més, rep suport de la Diputació de
Barcelona. L’objectiu principal del projecte és acompanyar i
orientar laboralment a persones del col·lectiu LGTBI, per tal de
promoure la contractació i afavorir la seva ocupabilitat.
El servei neix per tal de millorar també la situació laboral de
les persones del col·lectiu LGTBI, especialment les dones
trans, que pateixen unes taxes d’atur significativament altes. El
dispositiu parteix de tres línies d’actuació, primerament es fa
una diagnosi de la realitat sociolaboral per conèixer la situació
inicial del col·lectiu al municipi i detectar les necessitats laborals
existents, després es desenvolupen sessions d’orientació laboral
tant individuals com grupals, on es treballen estratègies de recerca de feina tenint en compte les necessitats específiques del
col·lectiu en aquest àmbit i per acabar es fan accions formatives
tant a empreses, personal tècnic com a persones del col·lectiu.
En aquestes formacions es treballa l’apoderament col·lectiu i
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Creu Roja realitza prop de 60.000 intervencions

Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada ha presentat la
seva memòria d’activitats de l’any 2018 (a la dreta, la portada).
Les xifres indiquen que ha realitzat prop de 60.000 intervencions, un 22,83% més respecte al 2017, amb un total de 3.340
persones ateses, el que significa 701 persones més.
Durant l’any passat també es van sensibilitzar un total de
5.526 persones i es va formar a 1.271 en àmbits com ara la
prevenció d’accidents, salut, drets humans o feminisme.
Des de l’organització s’alerta de la cronificació de les desigualtats socials. La major part de les intervencions del 2018
han estat destinades a millorar les condicions de vida dels
col·lectius vulnerables.

es faciliten els recursos necessaris per identificar i denunciar
les discriminacions LGTBIfòbiques i alhora eines per evitar
situacions de discriminació.
El dispositiu està obert per totes les persones del col·lectiu
LGTBI de Ripollet i municipis de rodalies i està situat a les
oficines del PMO al c. de Sant Sebastià, 26, tel. 935 807 642.

Dos nous programes de Formació i Inserció

El PMO iniciarà la primera setmana d’octubre dos programes
de Formació i Inserció (PFI), un sobre Auxiliar d’Imatge Personal i un d’auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Aquests dos PFI s’emmarquen dins el Programa de Transicions Educatives i sorgeixen amb l’objectiu de proporcionar a
l’alumnat una formació bàsica i professional per a facilitar la
incorporació al món laboral o reprendre de nous els estudis.
Estan adreçats a joves de 16 a 21 anys, que no hagin obtingut
el títol d’ESO.
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La Ràdio estrena nou programes divulgatius i d’entitats
A mitjan setembre, Ripollet Ràdio (91.3 FM) va presentar la
nova programació 2019-2020, amb la participació d’un bon
nombre de col·laboradors. El regidor de Comunicació, Oriol
Mor, va agrair el suport del voluntariat i va lloar el dinamisme
de la ràdio, que va qualificar de “democràtica i molt particitiva”. Aquesta temporada, la graella està formada per un total
de 33 programes de producció pròpia, entre ells 7 nous espais.
Un total de 9 programes estan realitzats per entitats locals i 23
per col·laboradors apassionats de la ràdio que fan programes
d’estils musicals, culturals i especialitzats.
A més, els serveis informatius de Ripollet Ràdio continuen
oferint l’INFO Setmanal, que passa dels divendres al migdia
als dijous, de 18 a 20 h. L’informatiu setmanal, que un cop al
mes analitzarà el Ple Municipal abans de la seva retransmissió
en directe, inclourà també debats i edicions especials de cara
al públic, en espais com ara el Centre Cultural, cada tercer
dijous de mes a la tarda. La resta de l’oferta actual està basada
en propostes de caràcter setmanal, mensual i quinzenal, que

van des de programes musicals a culturals, passant per especialitzats i de promoció de la vida associativa local. Trobem
des d’espais que porten des del principi d’aquesta emissora,
com ara El Gramòfon, El Kamaleó Roig, El Setè Art de Talia
o Viaje al Reino del Metal, fins a altres més recents, que han
nascut, principalment, de les 5 edicions dels cursets de ràdio
d’estiu.
Els nous programes d’aquesta temporada són: El Camino,
de l’Associació Camino Ancestral del Santiago; Entretots, de
l’Associació Entretots; La Ciència és nostra; Excusas al Palco,
d’humor i sàtira política; Blues Barrelhouse, a càrrec del músic David Giorgelli; Jaleando, de flamenc i Ripollet Sessions
Musicals, on s’enregistraran concerts acústics, produïts per
l’emissora municipal.
Ripollet Ràdio compta amb prop d’un centenar de voluntaris
i també disposa del servei de ràdio a la carta, amb un banc de
7.000 podcast per escoltar en streaming o descarregar a la web
ripolletradio.cat (vegeu la graella a la pàg. 23).

Foto de grup d’una representació dels voluntaris i les entitats partipants a la nova programació de la ràdio

nnnnnnn

L’associació Camino
Ancestral de Santiago
es presenta a Estella

La regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Estella (Navarra),
Ana Durte, amb el president de l’associació, Santiago Guerrero

La nova entitat s’ha presentat recentment a la localitat navarresa, en ple camí de Sant Jaume. El seu president, el ripolletenc
Santiago Guerrero, va exposar el compromís de l’associació
amb la difusió i estudi del Camí Ancestral, que aniria des del
Cap de Creus, a Estella, on enllaça amb l’anomenat Camí
Francès. Pròximament presentarà el congrés que organitzarà a
Ripollet el 20 de juny i que comptarà amb experts i un ampli
programa d’activitats. Aquest també es podrà seguir en línia
amb subscripció.
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l’Agenda
Dimecres 2
TALLER D’ASSESSORAMENT
A GENT GRAN I PERSONES
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
D’11 a 13 h, a la Creu Roja

Tallers per donar a conèixer els serveis
a l’abast de persones en situació de
dependència i les seves famílies.
Organitza: Centres d’Atenció Primària

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
EL PODER DEL POBLE.
L’AUTOORGANITZACIÓ VEÏNAL
DELS CDR

A les 19 h, a El Local (c. de Monturiol, 32)

Presentació del llibre a càrrec del seu autor,
Xavier Milian.
Organitza: CDR Ripollet

octubre 2019

EXPLORA EL TEU PARC
De 16.30 a 18 h, al parc
de Carles Ferré

Activitats i jocs per conèixer millor els
nostres parcs i la biodiversitat que s’hi
pot trobar. Coordina Casa Natura amb la
col·laboració d’alumnes de l’Institut Lluís
Companys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CONCENTRACIÓ CONTRA
ELS FEMINICIDIS

A les 19 h, a la plaça del Molí

Com cada primer dijous de mes, el Comitè
de Dones de Ripollet organitza una
concentracio per protestar contra l’onada
de feminicidis.
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet

Divendres 4
TALLER SOBRE TRANSFORMACIÓ
DIGITAL: DIGITALITZAR-SE
O DESAPARÈIXER
De 15 a 17 h, a la seu de l’UCR

Eines digitals útils pel comerç.
Organitza: Unió de Comerciants de
Ripollet

DOCUMENTAL: EXPERIÈNCIES
DE VIDA: VEUS DE LLUITADORES
A les 16.30 h, al Centre Cívic
Mancomunitat

Organitza: Esplai La Gresca

PRESENTACIÓ DE LA NOVA
FIGURA DELS GEGANTS

Dijous 3
CLUB DE CÒMIC MINOR:
PRESENTACIÓ I BENVINGUDA

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

El Club de Lectura és un espai de lectura,
aprenentatge i diversió per a infants a qui
els agrada el còmic i el manga. Ens reunim
un cop al mes per a compartir lectures i
aprendre més sobre el món de les vinyetes.
Per a infants de 7 a 11 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 19.15 h, al pati del Centre Cultural

Organitza: CRAC

PRESENTACIÓ DE TEMPORADA
DE L’AETMV
A les 21 h, al Teatre Auditori

L’Associació d’Espectadors del Teatre del
Mercat Vell dona el tret de sortida a la seva
26a temporada amb una presentació global
de les propostes per aquest curs. També es
projectarà el vídeo-documental del seu 25è
aniversari i hi actuarà la mezzosoprano
ripolletenca Carol García, amb part del seu
repertori i La Cenerentola. L’entrada és
gratuïta.
Organitza: AETMV

Dissabte 5
DIA DE LA GENT GRAN

A les 10 h, al Centre Cultural

Acte commemoratiu amb presència de les
entitats vinculades amb aquest col·lectiu
(Centre de Dia Can Vargas, La Gresca,
Aula d’Extensió Universitària, Club de
Jubilats i Pensionistes, Fundació Catalònia,
Associació de Jubilats i Pensionistes i
la Creu Roja Cerdanyola-RipolletMontcada).
Organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTES DEL PILAR

Tot el dia al Centro Aragonés

—10 h Esmorzar.
—12 h Campionat de dòmino.
—18 h Concurs i degustació de truites
i dolços.
Organitza: Centro Aragonés de Ripollet
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GR 151, ETAPA 11:
RUPIT - COLL DE BRACONS

A les 7 h. Lloc de trobada a acordar

Distància, 17,8 km; desnivell positiu,
1.000 m; desnivell negatiu, 700 m.
Organitza: Centre Excursionista de
Ripollet

DIRECTES DE SAM VIU: OPEN DAY
MUSIC — SWEET EMOTION
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Actuació de Sweet Emotion, banda tribut
a Aerosmith. Entrada lliure.
Organitza: Associació Sam Viu

MISSA ROCIERA

A les 18 h, a l’Església de Sant Esteve

Organitza: Asociación Rociera Andaluza
Alegrías del Sur

FESTIVAL FLAMENC

Agenda Núm. 251 — Octubre 2019

29a TROBADA DE GEGANTS
Durant tot el matí

—11 h Plantada de gegants al parc
del Primer de Maig.
—12 h Cercavila, per les rambles
de Sant Jordi i Sant Esteve.
—13 h Ball de gegants a les pistes
de l’ESBAR.
Organitza: CRAC

Taller sobre les 20 coses a fer amb una
ampolla d’aigua. De la mà de l’Esplai
la Gresca. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

13a NIT JOVE

Mira la natura del parc amb la lupa
binocular. A càrrec de Casa Natura. Activitat
gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

—12 h Vermut musical.
—13.30 h Dinar popular.
—17.30 h IV Crooked Battle, batalla de
break dance i estils urbans.
—20 h Epidemic Dance Show.
—22.30 h Concert d’El Ventilador.
—23.45 h Concert de Zerzedilla.
—1.15 h Concert d’Atzagaia
Tancaran la nit Seliaka PD, amb un
popurrí variat garantia de festa.
Organitza: Centre d’Esplai l’Estel

Diumenge 6
FESTES DEL PILAR

Tot el dia al Centro Aragonés

—10 h Esmorzar típic aragonès
i campionat de “birlos”.
—14 h Campionat de llençament
d’espardenya.
—18.30 h Entrega de premis
dels jocs i concursos.
Organitza: Centro
Aragonés de Ripollet

Banda de blues formada per Alberto
Gulias i Reinaldo Rivero. Entrada lliure.
Organitza: Associació Sam Viu

D’11 a 13.30 h, al parc Massot

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
“MICRONATURA”

Al parc del riu Ripoll

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
“TREBALLEM LES 4R:
REUTILITZEM?”

A les 19.30 h, al Teatre Auditori

En motiu del 41è aniversari de la Peña
Flamenca La Macarena.
Preu: 3 €
Organitza: Peña Flamenca La Macarena

DIRECTES DE SAM VIU:
LOS GUMBO BLUES BAND

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

FESTA SCOOTER JOVE

A partir de les 10 h, a l’skatepark
del parc dels Pinetons

—De 10 a 11 h Inscripcions.
—D’11 a 12 h Masterclass d’iniciació per
a infants i joves de 5 a 14 anys.
—De 12 a 15 h Competició Best Trick de
categories -14 i +14 anys.
Totes les persones menors de 16 anys
hauran de portar una autorització que es
podrà recollir al lloc de l’activitat o durant
la setmana al Casal de Joves. Obligatori
portar casc.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Col·laboren: Radical360, Metal Core
i Bestial Wolf

PETIT MERCAT VELL:
ADÉU, PETER PAN

A les 18 h, al Teatre Auditori

Un espectacle de titelles i actors sensible
i divertit, que buscarà en tot moment la
complicitat de petits i grans amb una
posada en escena que captivarà des del
primer moment. A càrrec de Festuc Teatre,
adreçat a infants a partir de 3 anys.
Preu: 5 €, majors de 16 anys; 3,75 €,
menors de 16 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dilluns 7
XERRADA DE LA MAREA
PENSIONISTA
A les 19 h, al Casal d’Avis

Organitza: Marea Pensionista de Ripollet

Dimarts 8
TALLER DE COLLAGE

D’11 a 12 h, a la Cuina del Mercat

Taller obert a qui vulgui veure el procés
d’elaboració dels productes i les capacitats
de les persones que assisteixen a Aspasur.
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva

EXPLORA EL TEU PARC
De 16.30 a 18 h, al parc
dels Mestres

Activitats i jocs per conèixer millor els
nostres parcs i la biodiversitat que s’hi
pot trobar. Coordina Casa Natura amb la
col·laboració d’alumnes de l’Institut Lluís
Companys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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CONFERÈNCIA INAUGURAL
DE L’AULA D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA:
“EL REPTE D’INFORMAR
I INFORMAR-SE AL SEGLE XXI”
A les 18 h, al Teatre Auditori

A càrrec de la periodista Rosa M. Calaf.
Acte obert a tothom.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària

BIBLIOLAB: “LES CÚPULES
DE LEONARDO DA VINCI”

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Ens aproximarem al personatge de
Leonardo Da Vinci i al seu entorn històric,
artístic i científic. A càrrec del Museu de les
Matemàtiques de Catalunya. Per a infants
a partir de 7 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CADA DIA ÉS 8M
CAMPANYA INFORMATIVA
ALS BARS

A les 20 h, a diferents locals de Ripollet

El Comitè de Dones s’organitzarà en grups
per difondre la seva campanya als bars de
la vila. En cas que acceptin sumar-se a
la iniciativa de transformar-se en espais
lliures de violències, se’ls lliurarà un cartell
identificatiu.
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet

Dimecres 9
RIPOLLETRES: ¡DESPÉINATE!

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

Presentació de ¡Despéinate!, la nova
novel·la de l’autora ripolletenca Tamara
Marín.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 10
CLUB DE CÒMIC PLUS:
PRESENTACIÓ I BENVINGUDA
A les 17.30 h, a la Biblioteca

Espai de lectura, aprenentatge i diversió
per a infants a qui els agrada el còmic i el
manga. Ens reunim un cop al mes per a
compartir lectures i aprendre més sobre el
món de les vinyetes. Per a joves de 12 a
16 anys. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

EXPLORA EL TEU PARC
De 16.30 a 18 h, al parc Norbert
Fusté

Activitats i jocs per conèixer millor els
nostres parcs i la biodiversitat que s’hi
pot trobar. Coordina Casa Natura amb la
col·laboració d’alumnes de l’Institut Lluís
Companys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
“DIBUIXEM LES OMBRES
DEL PARC”
D’11 a 13.30 h, al parc Massot

Quines són les ombres que dibuixa el parc?
Activitats per aprendre i gaudir en família.
De la mà de l’Esplai La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

Divendres 11

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
“QUI VIU AL PARC?”

TALLER SOBRE TRANSFORMACIÓ
DIGITAL: PRESÈNCIA A INTERNET

Quines són les ombres que dibuixa el parc?
Activitats per aprendre i gaudir en família.
A càrrec de Casa Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

De 15 a 17 h, a l’UCR

Les claus de Google per posicionar el teu
negoci.
Organitza: Unió de Comerciants de
Ripollet

NITS DE MÚSICA:
HISTÒRIA DEL CINEMA MUSICAL
NORD-AMERICÀ (48a SESSIÓ,
ANYS 1977-78)
De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

Primera sessió de la temporada de la
Història del cinema musical nord-americà,
a càrrec de Joana Raja i Lluís López.
Organitza: AETMV i Ajuntament de
Ripollet

Dissabte 12
FESTES DEL PILAR
Durant tot el dia

—8.30 h Txupinasso.
—9.30 h Concentració de socis
i simpatitzants.
—10 h Traca en honor a la Verge del Pilar.
—10.30 h Processó amb l’agrupació
folklòrica Santa Leticia de Ayerbe.
—12.15 h Ofrena floral a la Verge.
—12.30 Missa solemne.
—13.30 Recepció d’autoritats, associacions,
socis i simpatitzants i brindis.
—14.30 Dinar de germanor.
—18 h, al Teatre Auditori Gran Festival
de Jotas amb l’agrupació folklòrica Santa
Leticia de Ayerbe (Huesca).
Organitza: Centro Aragonés Ripollet

Diumenge 13
FESTES DEL PILAR
ESMORZAR POPULAR

A les 11 h, al Centro Aragonés

Esmorzar de germanor amb xocolata i
melindros per celebrar el final de festa.
Organitza: Centro Aragonés Ripollet

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Dilluns 14
CAFÈ LITERARI:
EL CALLEJÓN DELOS MILAGROS,
DE NAGUIB MAHFUZ
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

Tertúlia literària oberta a tothom.
Organitza: AETMV

XERRADA:
“LA COLLA DE SABADELL”

A les19 h, a la Biblioteca Municipal

Amb motiu del centenari
d’aquest grup, el comissari
de la celebració de l’Any,
Joan Safont, oferirà una visió
general de la Colla, parlarà d’alguns dels
seus membres i explicarà el perquè de la
seva importància en el món intel·lectual i
artístic del moment.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 15
EXPLORA EL TEU PARC
De 16.30 a 18 h, al parc
de la Solidaritat

Activitats i jocs per conèixer millor els
nostres parcs i la biodiversitat que s’hi
pot trobar. Coordina Casa Natura amb la
col·laboració d’alumnes de l’Institut Lluís
Companys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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CLUB DE LECTURA
LLEGIR EL TEATRE:
LA RAMBLA DE LES FLORISTES,
DE JOSEP MARIA DE SAGARRA

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

A càrrec de Mònica López, d’Amics del
Teatre. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 16
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Dijous 17

Dissabte 19

VISITA D’ALBERT SALAZAR
ALS INSTITUTS DE RIPOLLET

LABORATORI DE LECTURA:
“EL CALAIX DE L’ARTISTA”

L’actor protagonista d’A.K.A. visita els
instituts Can Mas, Palau Ausit i Lluís
Companys per presentar l’espectacle als
joves de Ripollet.
Organitza: AETMV

L’artista ha obert un calaix i hi ha guardat
la llum d’avui. Demà potser hi posarà el
paisatge que es veu des de la seva habitació.
Qui sap si algun dia tot això li farà
servei davant d’un full en blanc. I tu, què
hi guardes, al teu calaix d’artista? Per a
infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Durant tot el dia

LLEGIM I CREEM: “MUERTITOS”

A les 10.30 h, a la Biblioteca Municipal

MAKERS EN FAMÍLIA:
SOLDADURA ELECTRÒNICA
FAMILIAR

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Descobriu la festa del Dia dels Morts
celebrada a Mèxic, a través de contes que
ens aproparan a aquesta cultura i a les seves
tradicions. Per a infants a partir de 4 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

De 10.30 a 12.30 h, al Centre Cultural

Taller adreçat a les famílies amb infants
de 8 a 12 anys. Una bona oportunitat
per apropar-nos a la manipulació de la
tecnologia d’una forma creativa i divertida.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA
EXPLORA EL TEU PARC
De 16.30 a 18 h, al parc
d’Oriol Martorell

Activitats i jocs per conèixer millor els
nostres parcs i la biodiversitat que s’hi
pot trobar. Coordina Casa Natura amb la
col·laboració d’alumnes de l’Institut Lluís
Companys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS DIJOUS DE LA RÀDIO

De 18 a 20 h, a la Sala d’Actes del Centre
Cultural

Edició especial, de cara al públic, de l’Info
setmanal de Ripollet Ràdio, amb micro
obert.
Organitza: Ripollet Ràdio

Divendres 18
TALLER SOBRE TRANSFORMACIÓ
DIGITAL: XARXES SOCIALS
De 15 a 17 h, a l’UCR

CLUB DE LECTURA CHICK-LIT:
COMO AGUA PARA CHOCOLATE,
DE LAURA ESQUIVEL

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

A càrrec de Tamara Marín. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Les xarxes socials com a estratègi
de creixement del negoci.
Organitza: Unió de Comerciant
de Ripollet

TEATRE: EL SECRET DE LA LLOLL
A les 21 h, al Teatre Auditori

Un conte teatralitzat per una autèntica
show woman, que ens seduirà amb el seu
talent per la comèdia, el cant, el ball, la
paròdia i la capacitat d’emocionar
Preu: 16 €, amb descomptes per als socis.
Organitza: AETMV

De 10.30 a 12 h, al Centre Cultural

Sessions divertides per introduir els més
petits a la cuina. El preu dels ingredients
no és inclòs. Adreçat a famílies amb infants
de 4 a 7 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DIRECTES DE SAM VIU: OPEN DAY
MUSIC — LML JAM BAND
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Power trio de blues rock format pels músics
Lorente, Merchán i Linares. Entrada lliure.
Organitza: Associació Sam Viu

DIA DEL SOCI AV CAN CLOS
A les 21 h, al Teatre Auditori

Espectacle de varietats amb cant, flamenc,
ball, sainets i humor.
Preu: 6 € socis, 12 € públic general
Organitza: AV Can Clos

Diumenge 20
JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
“MICRONATURA I APROFRUITA”
D’11 a 13.30 h, al parc Massot

Apropa’t a conèixer la natura del parc amb la
lupa i a reflexionar sobre el malbaratament
d’aliments. De la mà de La Gresca. Activitat
gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

21 /

Agenda Núm. 251 — Octubre 2019

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
“MODA DE TARDOR, ELS ARBRES
DEL PARC”
D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat per aprendre i gaudir en família.
A càrrec de Casa Natura. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

DANZAS
A les 12 i a les 18 h, al Teatre
Auditori

Dijous 24

TROBADES AMB L’ART

EXPLORA EL TEU PARC
De 16.30 a 18 h, al parc
del riu Ripoll

Sortida al CaixaFòrum de Barcelona.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Activitats i jocs per conèixer millor els
nostres parcs i la biodiversitat que s’hi
pot trobar. Coordina Casa Natura amb la
col·laboració d’alumnes de l’Institut Lluís
Companys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Preu: 7 €, lateral, i 10 €
Organitza: Epidemic Dance Show

DIA DE LA BIBLIOTECA

DIRECTES DE SAM VIU: SHYDOGS

—17 h Contes i jocs: Espai de contes amb
diferents ambients per a interactuar amb els
llibres i descobrir noves lectures
—17.30 h Dibuixem els llibres d’Hervé
Tullet: crearem una obra col·lectiva entre
tots i totes plena de colors i de formes.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Banda tribut al grup de rock dur
nordamericà Mr. Big. Entrada lliure.
Organitza: Associació Sam Viu

Dimarts 22
TALLER DE LLENGUA DE SIGNES
D’11 a 12 h, a la Cuina del Mercat

Taller impartit per les persones d’Aspasur,
obert a tothom. Nivell inicial.
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva

EXPLORA EL TEU PARC
De 16.30 a 18 h, al parc
de Dolores Ibárruri

Activitats i jocs per conèixer millor els
nostres parcs i la biodiversitat que s’hi
pot trobar. Coordina Casa Natura amb la
col·laboració d’alumnes de l’Institut Lluís
Companys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 23
HORA DEL CONTE:
ANADES I VINGUDES DE L’AMADES
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Les anades i vingudes d’en Joan Amades
per tots els Països Catalans investigant el
folklore, presentades en cançons, rondalles,
contes, cantarelles, dites i jocs cantats.
A càrrec de Rah-mon Roma.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
MELCIOR FONT, GUERRILLER
CULTURAL

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

Presentació del llibre Melcior Font,
guerriller cultural: poeta, periodista,
traductor, cineasta i secretari personal
de Ventura Gassol.
Organitza: CRAC

A partir de les 17 h, a l’Espai Maria
Aurèlia Capmany

Divendres 25
TALLER SOBRE TRANSFORMACIÓ
DIGITAL: COMERÇ ELECTRÒNIC
De 15 a 17 h, a l’UCR

Com vendre amb èxit els teus productes
a les botigues virtuals.
Organitza: Unió de Comerciants
de Ripollet

HALLOWEEN INFANTIL

De 17.30 a 20 h, al Centre Cultural

Activitat gratuïta.
Organitza: La Careta Teatre

TEATRE ESPAI ESCENARI:
A.K.A. (ALSO KNOWN AS)
18.30 i 21 h, al Teatre Auditori

Un monòleg brillant sobre el món de
l’adolescència i el rebuig de la diferència.
Guanyador de quatre Premis Butaca 2018:
Millor obra de petit format, millor text,
millor direcció i millor actor.
Preu: 7 €, públic general; 5€ socis, 3 €,
alumnes dels instituts de Ripollet
Organitza: AETMV

Dissabte 26
JORNADA ZERO DE L’ESPORT
ESCOLAR 2019-2020
A partir de les 9 h, a les pistes
del Poliesportiu Municipal

Presentació de tots els equips escolars
de futbol sala i bàsquet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Trobada a les 9.45 h, davant
el CaixaFòrum

TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA
De 10.30 a 12 h, al Centre Cultural

Sessions divertides per introduir els més
petits a la cuina. El preu dels ingredients
no és inclòs. Adreçat a famílies amb infants
de 8 a 12 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

STORYTIME: WHERE DO YOU LIVE?
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Contes i aventures per als més petits. Una
manera divertida d’aprendre l’anglès!
A càrrec de MT Idiomes Kids&Us
Ripollet. Per a infants de 3 a 8 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DIRECTES DE SAM VIU: OPEN DAY
MUSIC — BABAMALA
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Banda de folk, blues, country i rock sureny.
Entrada lliure.
Organitza: Associació Sam Viu

TEATRE: LA VIDA SON ETAPAS
A les 18 h, al Teatre Auditori

Representació del grup de teatre de La
Gresca A la flor de la vida. L’entrada és
gratuïta, però caldrà recollir-la al Centre
Cívic Mancomunitat.
Organitza: Esplai La Gresca

HALLOWEEN: TÚNEL DEL TERROR
PER A ADULTS
De 18 a 21.30, al Centre Cultural

Per amenitzar l’espera per entrar al Túnel
del Terror es projectaran curtmetratges de
terror al pati del Centre Cultural. Podeu fer
arribar els vostres a lacaretateatre@yahoo.es
o portant-los al Centre Cultural qualsevol
tarda a partir de les 17.30 h.
Donatiu: 2 €
Organitza: La Careta Teatre

Diumenge 27
JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
“TARDOR I CASTANYES”
D’11 a 13.30 h, al parc Massot

Expliquem el conte de la tardor i
confeccionem un cistellet per a recollir
castanyes. Activitats per aprendre i gaudir
en família. De la mà de l’Esplai La Gresca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs
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JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
“LA FESTA DEL PARC”

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Celebrem la castanyada. Activitats
per aprendre i gaudir en família. A càrrec
de Casa Natura.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

DIRECTES DE SAM VIU:
ROCK THE NIGHT

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Repassarà els grans èxits del rock des de la
dècada dels 60 fins als 90. Entrada lliure.
Organitza: Associació Sam Viu

MONÒLEGS SOLIDARIS

A les 18 h, al Teatre Auditori

Espectacle de monòlegs humorístics
en benefici de Sonreír es vivir. Venda
d’entrades al teatre des de les 16 h.
Aportació: 8 €
Organitza: Sonreír es vivir

Dimarts 29
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

Fins al 31 d’octubre, a la Sala 1
“Músics de festa”
Exposició organitzada per la CRAC i
produïda pel Museu Etnològic de Barcelona i que gira al voltant dels músics tradicionals d’arreu dels Països
Catalans. Músics que han mantingut
i han reinventat usos i costums de
festa, del temps i de l’espai públic, de
conèixer i de fer-se conèixer entre els
grans i els petits.
Inauguració el 4 d’octubre a les 20 h
Fins al 31 d’octubre,
a la Sala d’Art
Exposició d’AFOCER: “Maiden.
Dones vistes per dones”
Projecte que ens apropa a altres
realitats sense necessitat de recórrer
a grans arguments per trencar els
estereotips del nu femení.
Inauguració el 3 d’octubre a les
19.30 h

“II Gimcana fotogràfica. Ripollet,
un passeig en el temps”
Exposició fotogràfica que mostra el
passat i el present de la ciutat.
“Protagonistes: ripolletencs que
deixen petjada”
Exposició dedicada a sis personatges
de Ripollet que han destacat professionalment fora de l’àmbit local.
“Ripollet i la mesura del temps”
Mostra que presenta la maquinària
de l’antic rellotge del campanar de
Sant Esteve de Ripollet, construït
l’any 1892 al taller del prestigiós
rellotger francès Henry Lepaute.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

De l’1 al 31 d’octubre
“Cara-libro”
Mostra de fotografies que participen
en la tendència #bookface, on les
cobertes de llibres es converteixen en
les protagonistes de les fotografies.

EXPLORA EL TEU PARC
De 16.30 a 18 h, al parc
Gassó Vargas

Activitats i jocs per conèixer millor els
nostres parcs i la biodiversitat que s’hi
pot trobar. Coordina Casa Natura amb la
col·laboració d’alumnes de l’Institut Lluís
Companys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 30
CINEMA

A les 18 h, al Centre Cultural

Organitza: Grup de Dones per la Igualtat

CLUB DE LECTURA:
ASESINOS SIN ROSTRO,
DE HENNING MANKELL

CIP MOLÍ D’EN RATA

“Andreu Solà. La mirada d’un
ripolletenc a la Catalunya
modernista”
Exposició d’obres originals que pretén
acostar la figura del pintor modernista, il·lustrador, fotògraf i articulista
ripolletenc a través de la seva obra.

CENTRE CÍVIC
MANCOMUNITAT

Del 2 al 31 d’octubre
“Somriu a la vida”
Exposició organitzada per l’Esplai
La Gresca.

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

A càrrec d’Alícia Gil. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 31
CLUEDO HUMÀ

A partir de les 18 h, al Casal de Joves

Adreçat a joves de 12 a 29 anys.
Organitza: Regidoria de Joventut

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals
que organitzin actes el mes
de novembre, poden enviar
la informació abans del
20 d’octubre al correu
info@ripollet.cat.

Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre
la compra d’entrades dels
espectacles als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat
amicsdelteatre.cat
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InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet
Youtube: RipolletTV

L’Ajuntament a la xarxa
ripollet.cat
Facebook: Ajuntament de Ripollet
Twitter: @AjRipollet
Instagram: AjuntamentRipollet

Telèfons
—Aigua (avaries): 900 304 070
—Ajuntament: 935 046 000
—Ambulàncies: 112
—Biblioteca Pública: 935 864 230
—Bombers: 112
—CAP I: 935 946 420
—Casa Natura: 670 291 277
—CAP II: 935 942 111
—CAP Pinetons: 935 946 537
—CAP Farigola: 936 919 589
—Centre Cultural: 935 046 025
—CUAP (24 h): 935 942 216
—Defensora de la ciutadania: 935 046 028
—Deixalleria: 935 863 203
—Emergències: 112
—Serveis Funeraris Truyols: 902 488 500
—Gas: 900 750 750
—Jutjat de Pau: 936 918 304
—Llum: 800 760 706
—Mossos d’Esquadra: 112 / 935 924 600
—Neteja i recollida: 900 502 273
—OAC: 935 046 000
—Oficina de català: 935 864 573
—Oficina Treball: 935 863 410
—Organisme de Gestió Tributària: 934 729 173
—PAME: 936 929 752
—PMO: 935 807 642
—Policia Local: 092 / 935 046 006
—Policia Nacional: 936 911 255
—Ràdio Taxi Vallès: 935 802 727
—Regidoria de Comunicació: 935 942 048
—Ripollet Ràdio: 935 942 164
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qui és.

Albert Figueras
President Club Hoquei Ripollet
Albert Figueras és, des de fa 17 anys,
el president del CH Ripollet, club
que aquest any 2019 celebra el seu
cinquantenari. Va vincular-se al club
a través d’un familiar que hi havia
apuntat els fills i, arran d’això, també
va apuntar-hi els seus. Poc després va
assolir-ne la presidència.
Com estan anant els primers actes per
celebrar els cinquanta anys del club?
Molt bé. Vam començar el setembre
amb uns quants actes, elaborats per una
comissió formada per antics membres
de juntes directives, per tal de representar tantes èpoques del club com vam
poder. L’objectiu principal és que totes
les activitats del cinquantenari tinguin
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nnnnnn
L’ascens a Nacional
va ser una gran
recompensa després
d’anys de patiment
nnnnnnn

molt d’esport i la
presència de tota
la família de l’hoquei ripolletenc
aquests anys. Vam
celebrar una gran
diada el dissabte
14 de setembre,
on van participar-hi tant els
equips actuals amb
partits de totes les categories i el primer
partit de lliga del primer equip, com els
jugadors històrics en un sopar de germanor que va aplegar unes 200 persones.
Va ser un gran punt de retrobada entre
molta gent que feia anys que no es veia,
gent també de moltes èpoques diferents,
el retrobament de l’equip que havia
jugat a Divisió d’Honor. Això també
ha permès que amb les xarxes socials es
facin grups i es creï molta unió amb tots
aquests equips. També durant el mes de
setembre s’ha pogut veure a l’entrada
del Centre Cultural una exposició amb
samarretes, reculls de premsa, banderins i
altres peces de la història del nostre club.
Teniu altres activitats previstes?
De moment estem pendents de poder fer un partit de la selecció catalana
contra el nostre primer equip, així com
un partit de la nostra secció d’Special
Hockey al pavelló, perquè és un equip
que juga sempre a pista neutral. A més,
la comissió continua treballant en altres
activitats i no descartem fer una gran
cloenda d’aquest cinquantenari.
Com han estat aquests 17 anys
a la presidència?
Al principi, molt difícils. El club estava
en una situació crítica, hi havia només
dos equips, menys de 20 jugadors per
tot un club. Això donava als nanos la
impressió que no hi havia sortida ni
possibilitat de millorar, això fa que els
que tens vulguin marxar i no en vinguin de nous. Vam elaborar un pla per
consolidar equips a totes les categories,
amb un bon primer equip que serveixi
de referent, i ho hem aconseguit. Ens
interessa sobretot omplir la base de
nens i nenes, amb equips B o fins i tot
C, per poder assegurar un futur i que
no hi hagi buits entre categories i avui
dia ho estem aconseguint. Pel que fa al
primer equip, fa poc més d’un any vam
aconseguir un gran ascens a Nacional
Catalana, la màxima categoria catalana
i segona a nivell estatal, tot i que no
vam assolir-hi la permanència. Però

la forta i àmplia
base ens assegura
un bon futur i la
permanència de
les categories en
particular i el club
en general.

Quin objectiu té
el primer equip
aquest any?
Hem fet un equip pensant en l’objectiu
de tornar a Nacional. Això ens permetria
tenir més presència als mitjans i posicionar l’equip on mereix Ripollet. Això sí,
volem arribar el més amunt possible sense tornar-nos bojos. Una de les nostres
premisses és precisament aquesta, créixer
amb cap i intentar sempre exigir quotes
econòmiques. El cost del material ja és
prou car al nostre esport i ho compensem amb, segurament, una de les quotes
més baixes de l’hoquei.
Fa poc vau començar l’experiència amb
l’equip de Special. Com han anat les
primeres temporades?
Aquesta serà la seva tercera temporada.
Tot va començar quan un grup de jugadors de Ripollet, que jugaven a diferents
equips d’Special Hockey, per a persones amb discapacitat intel·lectual, van
demanar poder jugar amb la samarreta
i l’escut del club. Vam parlar-ho amb la
federació i l’Ajuntament i vam decidir
tirar-ho endavant. Hem fet un equip
de nivell, que l’any passat es va proclamar campió de Catalunya i Espanya i
subcampió europeu. A més s’ha creat un
vincle, venen sovint a animar al primer
equip i el primer equip moltes vegades
els ha anat a animar als seus partits.
Amb quin moment dels 50 anys
et quedes?
Pel que m’han explicat, el millor moment del club va ser quan va jugar a
Divisió d’Honor, però jo no ho vaig
viure. Des que sóc aquí, em quedo
amb l’ascens a Nacional Catalana de
fa dues temporades. Va ser preciós,
especialment perquè molta de la gent
involucrada eren persones que encara
es mantenien des de quan el club va
estar a punt de desaparèixer, que havien
tingut paciència i havien treballat moltíssim. S’ho mereixien, va ser una gran
recompensa després de molts anys de
patiment.
Jordi Pi Lletí
Intus

