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Tot sobre la gestió
de l’aigua a Ripollet
Dimecres 9 de maig, a les 19 h, a la sala d’actes
del Centre Cultural
A càrrec de Pilar Castillejo, tinent d’alcalde
de Serveis municipals i Municipalització,
amb introductòria de José Mª Osuna, alcalde de Ripollet

#Aiguafontdedrets

participa.ripollet.cat/aiguapublica
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El manteniment de la via pública està
diàriament a examen. Ripollet és una
ciutat de 38.290 habitants, amb un
terme municipal de només 4,39 km².
Això vol dir que els seus carrers, places,
equipaments municipals i escoles tenen un ús altament intensiu.
El treball de tenir la ciutat en bon estat
no és fàcil, per la limitació de personal
i pressupost. Tampoc ajuda l’incivisme, dels qui embruten i maltracten el
mobiliari i l’espai públic. És el que es
troba cada dia la Brigada Municipal,
depenent de la Regidoria de Manteniment, responsable tant de les petites
reparacions del dia a dia, com de projectes més grans de millora de l’espai
urbà, realitzats amb el suport de plans
del Patronat d’Ocupació. La Brigada
també s’encarrega dels muntatges de
la infraestructura dels múltiples esdeveniments que organitzen Ajuntament
i entitats. En conjunt, una feinada, els
365 dies de l’any, sovint poc agraïda.

Què s’està fent pel
manteniment de la via
pública i els equipaments

L’Apunt

Santos Gómez

Regidor de Manteniment i Neteja
—
És difícil fer el manteniment?
Ripollet és un poble massificat i també
hi ha molt incivisme. Un paper no arriba
sol a terra i també hi ha molt de vandalisme. Hi ha una gran manca d’educació
i respecte vers el bé públic i crec que està
anant a pitjor, sobretot entre el jovent.
Cal fer més per ells, perquè estiguin
ocupats i esperançats pel futur.
A la gent li preocupa el manteniment
Sí, i cada vegada més, gràcies a les xarxes
socials. És com tenir milers d’inspectors
d’obres, que t’informen de tot. Ho tenim
molt en compte i procurem donar la resposta més ràpida possible. També serveix
per visibilitzar la poca durada que tenen
moltes de les reparacions.
És una feina de dilluns a diumenge.
Sí, perquè no només portem el manteniment, també el muntatge de les infraestructures dels actes que s’organitzen.
Fa anys teníem 31 operaris, ara n’hi ha
actius només 19. Seria impossible atendre
tot el que es fa sense el suport dels plans
d’ocupació i la complicitat i voluntat dels
treballadors de la Brigada. Sé del que
parlo, perquè de jovenet vaig començar
ajudant de pintor al meu pare i el meu
ofici és l’obra civil. Per això estic orgullós
del meu equip, que m’ha ajudat i acollit
estupendament des del minut 1.
Quin seria el Ripollet ideal?
S’ha de treballar perquè millori la neteja,
els parcs i jardins i també la il·luminació.
També s’ha d’avançar en l’equilibri
entre persones i cotxes, tot i que no sóc
partidari de collar molt més en aquest
sentit, ni dificultar més l’aparcament ni la
circulació.
En definitiva, calen inversions i recursos
per millorar Ripollet. Però també cal autocrítica. La gent es queixa i amb raó i la
nostra obligació és fer el que els demanen
els ciutadans.

Reparació d’escocells a l’avinguda dels Pinetons
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Carrer de Sant Jaume

En coordinació amb la Regidoria de Transports i Policia Local, la Regidoria de Manteniment està executant un projecte per pacificar els voltants de l’escola El Martinet. El tram
confrontant del centre ha passat a ser d’única direcció, des de
Montcada i el sentit contrari s’ha destinat a carril bus de sortida. Pròximament s’eixamplarà i equiparà la vorera del davant,
que duplicarà la seva mida, després que fa uns mesos es van retirar 30 places d’aparcament i se’n van fer 90 en bateria al carrer
d’Indústria, on finalment també està previst fer una rotonda.

Suport a Parcs i Jardins

Amb un projecte conjunt amb la Regidoria de Parcs i Jardins,
s’ha fet un estudi dels parcs de Ripollet, barri a barri. Recentment, s’han estat fent treballs a Can Mas, on s’ha fet una poda
per sanejar l’arbrat, repassat voreres, mobiliari urbà i pintura
viària. També s’ha fet una intervenció al parc Verge de Montserrat, de neteja –a càrrec d’Urbaser-, pintura i canvi de bancs
i papereres malmeses. En tot el terme també s’han arrencat
molts arbres morts i s’estan reparant desenes d’escocells, aixecats per les arrels. L’obra consisteix a eixamplar-los i refer les
voreres trencades.
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Senyalització viària i millores
a les parades de bus

A Can Tiana-Pont Vell s’ha repintat gran part de la
senyalització viària. També s’està actuant als principals carrers, on s’estan fent millores de senyalització i pintar la senyalització que s’ha anat desgastant.
La Brigada també s’està encarregant de col·locar les
plataformes de cauxo, que faciliten l’accés als discapacitats i cotxets. També està realitzant el trasllat
d’algunes parades i marquesines, seguint criteris d’accessibilitat.

Pròximes actuacions

Es reasfaltaran diferents carrers de Ripollet. La tasca
més important serà al carrer de Balmes, on les arrels
estan aixecant la calçada.
També es continuarà refent les rampes, ja que el 70%
no estan a cota zero. Fins al moment, se n’han refet
una vintena, principalment als barris de Pinetons i
Sant Andreu.
El camí que va de la carretera de Santiga al Poliesportiu, que és de terra, es formigonarà.
Quan a pintura, ben aviat es pintarà de nou la façana del Pavelló Joan Creus, l’exterior de Can Calvet,
on té la seva seu l’Associació de Veïns de Can Clos.
També s’eliminaran grafitis de diferents equipaments
i espais públics.
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Brigada Municipal

La Brigada Municipal compta amb un total de 19 operaris, entre paletes,
electricistes, jardiners, un fuster i un manyà. A més, aquest any compten
amb el reforç 23 persones dels plans d’ocupació del PMO, amb contractes de feina i formació dels 6 mesos a l’any de durada, amb el suport del
SOC, la Generalitat i el Ministerio de Empleo.

nnnnnnn

Plans d’Ocupació Local (POL) 2018

En el marc del POL, nou persones realitzen la seva experiència laboral a
la Brigada Municipal, donant suport a les obres i serveis desenvolupats
per aquest servei. Tenen entre 38 i 64 anys, són veïns de Ripollet i estaven en situació d’atur i inscrites al Servei d’Ocupació Local. Es tracta de
cinc paletes, un fuster, un pintor, un lampista i un ferrer. La durada dels
contractes és de 10 mesos a jornada completa. Dins de la seva contractació, i per tal d’oferir-los millores en les seves competències, se’ls donarà
formació en: Igualtat de Gènere, Prevenció de Riscos Laborals, Primers
Auxilis, Emprenedoria i Taller d’orientació i recerca de feina. Està prevista que es faci la primera formació el pròxim dia 25 de maig.
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Plans d’ocupació programa Enfeina’t

En el marc del programa Enfeina’t, dos manobres donen suport en
manteniment a la Brigada. Estan contractats per 12 mesos i també reben
la formació com els del POL.
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Plans d’ocupació Treball i Formació

En el marc del programa Treball i Formació “Manteniment d’espais,
equipaments i instal·lacions públiques” a Ripollet participen 25 persones,
12 de les quals estan treballant a la Brigada. A la Brigada de Pintura participen vuit persones de les quals sis amb un contracte de sis mesos i dos
amb un contracte d’un any. A la Brigada de Paleta hi treballen quatre
persones, dues persones amb perfil d’oficial paleta i dues amb perfil de
peó paleta. Totes quatre amb un contracte anual. Aquests treballadors es
dediquen a l’adequació d’espais municipals i via pública, eliminació de
barreres arquitectòniques, senyalitzacions viàries. L’objectiu concret és
el condicionament i accés a espais i equipaments al servei de la ciutadania aplicant les mesures prèvies determinades per portar a terme el Pla
de Mobilitat, com reformar el carril bici i crear-ne un de nou, tasques
de senyalització horitzontal i vertical per afavorir les proves pilot de mobilitat i arranjar les voreres afectades pel Pla de Mobilitat amb la finalitat
d’assegurar l’accessibilitat a aquests espais
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L’Ajuntament millora
la seva transparència

Segons marca el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, l’Ajuntament es troba en un estat d’acompliment
del 83,22%. Els resultats de diverses
avaluacions de transparència municipal
han millorat notablement respecte de
les anteriors auditories, superant el 80%
d’indicadors. “Aquest pas important en
els indicadors s’ha aconseguit gràcies a
les noves eines que hi ha posat l’Ajuntament”, explicava la tinenta d’alcalde,
Pilar Castillejo, en roda de premsa.
La ciutadania pot accedir al Portal de
Transparència de l’Ajuntament de
Ripollet a través de la seu electrònica, a
l’apartat de “Govern obert i transparència” del web municipal.

nnnnnnn

Acords del Ple d’abril
El Ple ordinari, celebrat el 26 d’abril, va aprovar tots els punts que es van
portar a debat. Es va acordar, per unanimitat, la pròrroga del conveni de
col·laboració entre l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Ripollet, en relació a les ajudes i la borsa de lloguer. L’equip de govern
també va portar a debat l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts
de l’entitat mercantil GENERA Mitjà propi Ripollet S.L. El punt va quedar aprovat, però amb els vots en contra del PDECAT i PP. L’últim punt
de debat va ser la modificació del contracte administratiu de serveis de
conservació, neteja i manteniment d’espais verds de Ripollet. Aquesta modificació va quedar aprovada amb els vots a favor de la regidora no adscrita, Mònica Laborda, PDECAT, PP i PSC. ERC i C’s van abstenir-se.
Quant a les mocions, se’n van presentar quatre. El grup municipal de C’s
va presentar una per instar l’estudi tècnic pel canvi de model de recollida
de residus. La moció va quedar aprovada amb els vots a favor de tots els
partits, excepte el vot en contra del PDECAT i l’abstenció del PP, i el
govern es va mostrar favorable a treballar en aquest aspecte. D’altra banda,
el grup municipal de Decidim va presentar dues mocions. Una en suport
a Rojava i el cantó kurd d’Efrin i en defensa de la pau a Orient Mitjà i va
quedar aprovada amb els vots a favor de la regidora no adscrita, PDECAT, ERC, C’s i PSC i l’abstenció del PP. L’altra moció que va presentar
Decidim va ser per la llibertat d’expressió, que va aprovar-se amb els vots
a favor de totes les formacions municipals, excepte els vots en contra de
C’s i PP. Per últim, les joventuts d’ERC Ripollet, a través del seu grup
municipal, van presentar una moció per a la feminització i la recuperació
de la dignitat del nomenclàtor municipal. La moció va quedar aprovada
amb l’abstenció del PSC; els vots contraris de PDECAT, PP i C’s; i els
vots favorables d’ERC, Decidim i la regidora no adscrita.

nnnnnnn

S’inicia el pagament de l’IBI

Del 2 de maig al 5 de juliol es pot fer
el pagament de l’IBI a qualsevol entitat
bancària o caixa d’estalvis de Ripollet,
en període voluntari. El pagament
es pot domiciliar mitjançant l’imprès
que facilita l’Ajuntament o les entitats
bancàries. També es pot fer a través del
web ripollet.cat o dirigint-se a l’ORGT
Ripollet (rbla. de Sant Jordi, 75). El
pagament domiciliat es carregarà al
compte el 2 de maig, 2 de juliol, 3 de
setembre i 3 de desembre.

nnnnnnn

Defensor de la Ciutadania:
un procés obert a tothom

Pròximament es podran presentar totes
les persones que vulguin i que tinguin una motivació i un projecte com
a Defensor de la Ciutadania. També
les entitats poden proposar candidats,
sempre amb el vistiplau de la persona
en qüestió. Una comissió formada per
representants polítics i d’entitats de tot
tipus farà una anàlisi de les propostes
de candidats presentats i elevaran al Ple
una proposta perquè, finalment, aquest
l’aprovi.
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El Consell Comarcal del
Vallès Occidental fa 30
anys

Foto de grup dels presidents i consellers dels 30 anys del Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va celebrar el seu
30è aniversari, en un solemne acte commemoratiu, el dimarts, 17 de març, que va comptar amb la presència de moltes de les persones que n’han format part al llarg d’aquestes
tres dècades. La representació de l’Ajuntament de Ripollet
va anar a càrrec de l’alcalde de la ciutat, Josep Maria Osuna,
que també és conseller comarcal i president de la Comissió
de la Transparència del mateix i l’històric regidor del COP, Jacint Padró, qui va donar testimoni de la seva experiència als
inicis del Consell. També va assistir-hi l’anterior alcalde, Juan
Parralejo (PSC).
La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa i el president del
Consell Comarcal, Ignasi Giménez, van coincidir a destacar
la importància del Consell Comarcal, especialment pel suport
que donen als municipis petits, en transport escolar, atenció a
la infància, ocupació i cura dels boscos. A les intervencions dels
expresidents comarcals, es va destacar l’esforç per superar el
partidisme i crear un clima d’entesa pel bé comú i van recordar
les dificultats per endegar l’ens, que va néixer amb una indefinició sobre les seves funcions i infradotat pressupostàriament.
Va cloure la celebració, una taula representants dels diferents
colors polítics de la comarca. L’exregidor ripolletenc, Jacint
Padró, va rememorar la seva experiència, no mancada de dificultats en els seus inicis, per la carència de serveis que es patia
i el frontisme polític.

Jacint Padró va ser conseller comarcal pel COP als inicis de l’ens
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Opinió
Comencem a recuperar la llera
del riu Ripoll

Ripollet ha viscut massa temps d’esquena al
riu. Segurament des de la riuada de l’any 62
i la construcció de la canalització, la ciutat va
girar l’esquena al riu. Hi va ajudar la construcció de l’autopista C-58 el 1973, la qual
va acabar de degradar una mica més la zona
i allunyar la ciutat de la llera del riu. La recuperació de la qualitat de l’aigua des de fa
uns anys ha permès que el Ripoll torni a tenir
vida i deixés de ser la claveguera a cel obert
que va estar durant dècades. Els horts il·legals
que s’hi mantenen suposen l’única activitat
que s’hi fa i és una riquesa que no podem
perdre.
El govern de Decidim està decidit a recuperar l’espai del riu per la ciutat. De fet, és
l’únic espai lliure que queda en el nostre terme municipal. Per això cal millorar l’estat
ecològic de l’espai fluvial eliminant la canya
americana i reubicant els horts. Cal recuperar la vegetació fluvial autòctona amb un
espai preservat per la fauna. S’han de consolidar els camins existents al llarg del riu i adequar nous passos per creuar-lo. El model no
és el mateix que s’ha aplicat al Besòs a Sant
Coloma o al Segre a Lleida, reordenacions de
l’espai fluvial massa “urbanitzades”, sinó més
proper a una recuperació dels valors paisatgístics i ambientals propis d’un riu mediterrani. Tot plegat perquè tots i totes tornem a
reconèixer el Ripoll com el nostre riu.
Paral·lelament, els horts que durant dècades
hi ha instal·lats a la llera del riu, en terrenys
de domini públic, són el reflex d’una cultura
de treball de la terra que creiem que no es pot
deixar perdre. Per això el govern de Decidim
està disposat a crear nous espais d’horta en
règim de concessió per oferir-los als ciutadans de Ripollet que ho sol·licitin.
I per fi, cal no oblidar, que la recuperació del
riu com espai ciutadà no té sentit sense el soterrament de l’autopista. No és possible tenir
un espai de gaudi ciutadà, amb fauna salvatge, a tocar d’una via de comunicació amb un
trànsit de prop de 100.000 vehicles diaris.

Luís Tirado, candidato del PSC
a la alcaldía

Soy Luis Tirado, nuevo candidato a la alcaldía del PSC. Hace unos días la agrupación
local me eligió con el 100% de los votos
de los militantes para representar un nuevo
proyecto en nuestra ciudad.
Empiezo una nueva etapa con mucha ilusión
y con un compromiso enorme para trabajar
por un Ripollet mejor. Mi ciudad desde siempre, a la que quiero y de la que me siento
orgulloso.
Nuestro pueblo requiere de mucho trabajo,
somos la tercera ciudad de la comarca con la
tasa de paro más alta y la segunda con la renta per cápita más baja, estos son indicadores
que tenemos que cambiar y hacer de nuestro
pueblo un lugar mejor para vivir.
Tenemos muchos retos por delante: crear
más empleo, mejorar la situación de la educación, construir la residencia, mejorar la
limpieza de las calles, hacer una reforma integral del polideportivo, mejorar las ayudas a
las personas más necesitadas, tener una administración mas transparente y más eficiente,
mejorar las comunicaciones, crear la figura
de regidor de barrio para estar más cerca de
los vecinos y vecinas, y muchos más retos
que realizar.
Mucho trabajo por hacer, por suerte cuento
con un magnífico equipo y el mejor partido
posible. En los próximos meses nos ocuparemos de realizar el mejor programa electoral,
realista y factible. Porque nosotros somos Ripollet 100%.
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Hablemos de contenedores

Ya en el año 2004 el Ayuntamiento de Ripollet inició tímidos contactos para estudiar
la posibilidad de implantar los contenedores
soterrados como fórmula altamente positiva
para eliminar de la vía pública los malos olores, el impacto visual que supone la existencia
del actual modelo, así como una medida de
racionalización del suelo y del espacio público del que nuestra población está tan necesitada. Ahora, transcurridos ya catorce años,
podemos comprobar como otros municipios del entorno metropolitano de Barcelona
han sabido gestionar de una forma racional
la recogida de resíduos. Si en Ripollet pagamos impuestos similiares, deberíamos tener
servicios similares o ¿es qué acaso somos ciudadanos de segunda? Está claro que las prioridades del gobierno municipal, tan crítico y
beligenrante en otros tiempos, no pasan por
dar solución a lo que se convierte ya en un
problema de calado mayúsculo: Malos olores
en los meses de verano y un obsoleto servicio
de recogida con unos camiones que en muchas ocasiones impiden la fluidez del tráfico
en horario escolar. Desde CIUDADANOS
reivindicamos el derecho a tener los mismos
servicios que tienen Cerdanyola, Montcada
o Sant Cugat y seguimos solicitando en voz
alta la implicación del Gobierno Municipal
en este asunto de especial interés. De nada
sirve lanzar consignas de “Ripollet, bonic
i net” y no poner ni un grano de arena en
la solución de los problemas cotidianos que
todos conocemos. Y en el próximo artículo,
hablaremos de aparcamiento.
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Intereses y sociedades
mercantiles inúltiles y municipales

Propiciar la aprobación de los presupuestos
municipales de la CUP dos años consecutivos
es responsabilidad de Ciudadanos en Ripollet.
La organización del Ayuntamiento al servicio
del pensamiento único marginando a la oposición es el resultado de años y años de gobierno municipal socialista.
Ambos han iniciado junto a los antisistema,
el ancestral ritual de prometer cosas de cara
a la próxima campaña de municipales sin explicar antes a los vecinos cómo hemos llegado
a esta administración de fotos con escolares y
postureo inútil asambleario como respuesta a
cualquier problema real de los vecinos.
Desde el Partido Popular respetamos la madurez y la gran responsabilidad que tiene
cada vecino al votar. No se merece ser tratado
como un menor de edad tapándole con caramelos en forma de dulces promesas la evidente
ausencia de resultados tras el generoso apoyo
que estos grupos recibieron en el pasado. C’s
y PSC justamente son los que han dejado estructura y otorgado beneplácito económico
al actual gobierno municipal antisistema que
sufrimos en Ripollet.
Todos los demás vecinos sabemos lo difícil
que es encontrar y mantener el puesto de trabajo haciendo además lo imposible para llegar a fin de mes. También sufrimos en carne
propia o en la de nuestros familiares la falta
grave de servicios, mejoras o inversiones para
nuestro pueblo.
Explicar eso no vende diarios y podría abrir
los ojos a muchos que con la mejor intención
creían en las promesas municipales ya olvidadas que a fecha de hoy se ha traducido en
intereses bancarios y caros proyectos empresariales con dinero municipal sin haber puesto
los medios ni su esfuerzo por invertir o traer
mejoras reales para la enseñanza, la sanidad,
servicios para nuestros mayores o simplemente poder ir y volver mejor del trabajo.
Explicar la realidad, dar la opinión sincera e
intentar solucionar los problemas particulares
o colectivos es lo que hacemos el PP de Ripollet esté más o menos cerca la campaña. Es
en lo que utilizamos el apoyo recibido de los
vecinos de Ripollet y es la tarea que trae soluciones, entendimiento y sana convivencia.

Encarem la recta final

D’aquí a, justament, un any i poc tindrem de
nou eleccions municipals per a decidir i triar
un nou consistori. En aquesta legislatura les
expectatives que nosaltres havíem dipositat
(com també gran part de la ciutadania) no
s’han complert, la qual cosa ens indicia que el
canvi que esperàvem després d’anys de desgoverns per part del PSOE-PSC i Convergència no ha estat possible encara. Decidim
no ha pogut estar a l’altura del moment malgrat haver fet algunes millores en alguns àmbits donada la seva sensibilitat social i política
la qual compartim i respectem.
El govern actual, doncs, té el repte d’encarar l’últim any de legislatura i demostrar que
aquell canvi que van prometre i que els va
portar a guanyar les eleccions i assolir l’alcaldia i el govern eren més que pancartes i proclames, si no que ara ja són fets demostrables.
Des d’ERC-JpR-AM, creiem que serà molt
difícil que ho demostri. Nosaltres hem treballat plenament convençudes que la feina feta
ha estat en favor de la ciutat i de la seva gent
per tal de millorar el dia a dia. A més, pensem
que era senzillament fàcil fer algunes millores
donada la pèssima gestió dels governs anteriors; però, el problema és que no s’ha arribat al
moll de l’os dels problemes. Tenim la certesa
que hem perdut una oportunitat. Era possible
assumir els reptes i millorar les mancances que
patim com a ciutat i que encara queden pendents. Així doncs, continuem sent una ciutat
sense model i projecte propis; sabem què fem
i com són, però no sabem cap on anem. I el
que és pitjor, no sabem cap on volem anar!
La gent d’Esquerra Republicana de Ripollet
ha treballat braç a braç amb la regidora Lurdes Serra per tal que, des de l’altra oposició i
de manera honesta, responsable i coherent, es
pogués aportar la màxima ajuda per millorar
les accions de govern i la gestió municipal
com hem demostrat ja diverses vegades al
llarg d’aquests anys.
Ara el nostre repte serà seguir treballant amb
la mateixa fermesa, però encarem el compromís per a les pròximes eleccions de ser una
alternativa per Ripollet amb un nou projecte
municipalista, transversal i de canvi real per a
la ciutat des dels nostres valors i principis amb
un nou lideratge, en Jordi Soldevila, i amb
moltes ciutadanes i ciutadans que en formarem part.
SOM-HI!

Millorar el transport col·lectiu
de Ripollet

És evident que Ripollet té una mancança històrica pel que fa al transport públic en l’àmbit local. A la darrera legislatura es va fer un
avanç important en la connexió amb Sabadell i sobretot amb Barcelona. La línia E4 és
i ha estat un èxit, el seu ús es inqüestionable i
la quantitat de Ripolletencs que la fan servir
és molt important.
Arribats aaquest punt volem deixar clar el
nostre suport a totes les peticions i treball
que es faci des del món local per tal d’aconseguir la millora del transport col·lectiu. En
aquest sentit volem reclamar a l’actual equip
de govern més coherència i més treball. Novament, com passa amb altres temes locals
que s’han de gestionar amb altres administracions, el govern local aplica la màxima de
“donde dije digo, digo Diego”. Què ens pot
dir el Sr. Alcalde de la gestió de la targeta
rosa pels veïns de Ripollet? Encara recordem
la publicitat que es va fer per part del Govern
Local de la rapidesa amb la qual solucionarien el tema, i la realitat ha estat ben diferent. On estan les millores a les freqüències
dels busos que ens connecten amb les viles
dels nostres voltants. On està l’arribada del
tren? I el tramvia? No pot ser que en aquest
punt novament el Govern Municipal amagui el cap sota l’ala, o pitjor encara amb l’excusa d’altres administracions no avancem en
una qüestió tan important com el transport
públic col·lectiu. No entenem com no hem
tingut cap tipus d’avanç amb l’arribada del
transport ferroviari al nostre municipi, i tot
el que ha aconseguit el Sr. Alcalde és que es
faci un estudi i proposta per tal que si volem millorar la connexió del nostre municipi, haguem de pagar. Ara ja no es parla de
la zonificació del transport metropolità però
continuem reclamant que mentre no s’adeqüin les línies de ferroviari com a mínim
hauríem de tenir una consideració respecte
a la zonificació del nostre municipi. Demanem al Govern Local, menys estudis, menys
amargar-se darrere altres administracions i
més fets per tal que s’adeqüi el transport a la
realitat de Ripollet.
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punts
de vista

Una ciutat sense discapacitats?

Està la nostra ciutat adaptada?

A Ripollet no hi ha discapacitats. Som invisibles. El nostre entorn funciona com si no existíssim i la majoria de les comunitats
de veïns, comerços i alguns serveis públics no són accessibles,
tot i que ens empara la Llei 1/2003. Perquè cal fer rampes, portes amples, fer les voreres més transitables, sense sots, ni pals
arreu; banys i vestuaris adaptats, sonomàfors, ni més places de
minusvàlids? (aquelles que van tan bé per aturar-se “només un
moment” o aparcar amb una targeta de la iaia...)... I és que la
principal barrera que ens trobem no és el cost de l’adaptació dels
espais, sinó dels caps i els cors de les persones, que amb el seu
menyspreu o ignorància ens discriminen.
És per tot això que, un munt de persones amb diferents discapacitats i familiars cuidadors hem donat resposta a la crida de
l’Ajuntament per tirar endavant la Taula de la Diversitat Funcional i ajudar a millorar la ciutat, que estimem tant com patim,
per la quantitat de barreres que ens trobem cada dia. També
volem aprofitar per informar que a Ripollet hi ha desenes de
gossos d’assistència, no només per a invidents, sinó també per a
sords i altres malalts crònics que, segons la Llei 19/2009, tenen
dret a accedir lliurement a qualsevol lloc, legalment acreditats.
Els membres de la Taula de la Diversitat Funcional ens hem
proposat que Ripollet faci un gir inclusiu amb els discapacitats.
Demanem que se’ns tracti com a veïns, ciutadans i clients iguals
a tots. Fem un vot de confiança a l’Ajuntament i a la bona voluntat de comerciants i comunitats de veïns, però serem ferms
en exigir els nostres drets, dedicant totes les nostres forces a fer
caure les barreres que calgui, perquè ningú ens barri el pas…
Si ens preneu els nostres drets, traieu-nos també la nostra discapacitat.

L’adaptabilitat de l’entorn urbà en general, tant per a persones
que pateixen algun tipus de dificultat en la seva mobilitat com
per a persones que no la pateixen però en algun moment han
portat algun tipus de cotxet, carro de la compra, etc... és motiu
de debat, i per què? Doncs és evident.
És en el moment que una persona en cadira de rodes, amb crosses, amb un cotxet de nadó, etc... que ha de travessar carrers i
no pot fer-ho amb facilitat perquè no totes les voreres estan
rebaixades, vol entrar/sortir d’un equipament i no hi ha rampa
prou suau per a poder accedir o vol entrar a comprar o gaudir
d’algun servei d’un establiment comercial i es troba amb una
barrera arquitectònica insalvable sense ajuda externa, que es fa
palesa la inadaptabilitat.
En aquest sentit des de la Unió de Comerciants de Ripollet
animem a tots aquells establiments comercials de Ripollet que
no estan adaptats a una mobilitat reduïda que busquin eines i
fórmules per salvar aquestes barreres, tot i que som coneixedors
que en aquest sentit, hi ha molts establiments que no han pogut
fer-ho de manera correcta tot i que ho han intentat, perquè
la trama urbanística no ho permet. Tenim per exemple locals
comercials que se situen en un edifici amb aparcaments a sota
que no permeten rebaixar esglaons d’entrada a zero, cas real a
Ripollet.
Per altra banda, en molts casos l’adaptabilitat dels locals comercials comporta una obra molt important que provoca la modificació fins i tot de les façanes i és en aquest sentit que demanem
que hi hagi ajudes i polítiques de suport per tal potenciar i promoure l’eliminació d’aquestes barreres.
Des de la UCR apostem per una ciutat completament adaptada
a tothom!.

Taula de la Diversitat Funcional de Ripollet

Unió de Comerciants de Ripollet (UCR)
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més
ciutat
Portes obertes de l’Alehop, el 20 de març
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Sant Jordi agafa
embranzida a
l’Any del Llibre
La celebració de Sant Jordi va ser el punt
àlgid de la programació de l’Any del
Llibre a Ripollet. Durant tot el cap de
setmana, la literatura va colar-se a tots
els racons del muncipi en forma d’exposicions, recitals, lectures, concursos
o contacontes organitzats per l’Ajuntament i diverses entitats locals. L’Any del
Llibre, però, només es troba en el seu
cinquè mes de vida. Encara en té set més
per endavant per reivindicar la lectura
com un dret fonamental de les persones,
difondre el patrimoni literari local, enfortir la creació literària i promocionar
el foment de la lectura. La xerrada “Com
fer el teu fill/a lector/a?”, programada pel
7 i 24 de maig, n’és un exemple, ja que
presenta estratègies i consells per tal que
els infants esdevinguin lectors. A més,
també ofereix criteris i recursos per fer
una bona tria de llibres.
Hi ha altres activitats previstes pel mes
de maig: el centre ocupacional ASPASUR treballarà la creació d’històries
(18), l’AETMV presentarà una sessió de
Nits de Música titulada “Els sons dels
llibres” (25 d’abril), avis i àvies explicaran històries populars al CIP Molí d’en
Rata (27 d’abril), el Centre Obert La
Placeta exposarà els llibres que han fet
els seus infants (a partir del 28 d’abril) i
La Careta Teatre presentarà l’espectacle
“Clowntes” (26 d’abril).

nnnnnnn

“circBarri”, la primera mostra
de circ social
L’Ajuntament de Ripollet, amb la col·laboració de l’Alehop!, l’AFI El Martinet, La Careta Teatre, l’Esplai La Gresca i l’Ateneu Popular de 9 Barris,
organitza la primera mostra de circ social de Ripollet: “circBarri”. “El sentit
de la mostra és crear un espai de trobada per a la gent que fa circ a Ripollet,
unes 80 persones, i de descoberta del circ”, va explicar David Fontanals, regidor de Participació, a la roda de premsa celebrada el 26 d’abril. La mostra
neix amb dos objectius: incorporar el circ com a art escènica en la primera
línia de les polítiques culturals del municipi i descentralitzar la cultura, portant-la als barris, coincidint amb la voluntat del programa Barris al Cor, en
el qual s’emmarca la mostra. És per això que, la gran instal·lació de circ que
acollirà el “circBarri”, s’ubicarà al parc del Riu Ripoll.
“circBarri” tindrà lloc dissabte 19 de maig, de 17 a 20 h, i no només es
portarà a terme una exhibició col·lectiva de circ fet a Ripollet, sinó també
tallers oberts a tota la ciutadania sobre diverses disciplines circenses.
L’Ajuntament va posar en marxa, aquest curs escolar, l’Alehop!, l’escola de
circ social per a joves. Reyes Muñoz, regidora de Serveis Socials, va mostrar-se molt satisfeta amb el projecte: “És transversal i inclusiu i està funcionant. Està afectant d’una manera molt positiva als nens i nenes”. Reyes i
Fontanals van confirmar que el projecte tindrà continuïtat el curs vinent.

Inauguració de l’exposició “365 pàgines: un itinerari literari”, al Centre Cultural
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S’amplia l’oferta de casals
d’estiu 2018

nnnnnnn

S’obren les sol·licituds de
subvencions per a entitats
esportives i culturals
El passat mes d’abril va tenir lloc la presentació de la
convocatòria del programa de subvencions per a entitats
esportives i AMPAs pel 2018. El període de presentació de
subvencions és fins al 30 de juny de l’any en curs. D’altra
banda, fins a l’11 de maig està obert el termini per sol·licitar les
subvencions de concurrència competitiva, adreçades al foment
d’iniciatives i propostes culturals per al 2018, que atorga el
Patronat Municipal de Cultura.

Com a novetats, destaquen l’estrena de l’escola Els Pinetons
en l’organització del seu casal d’estiu, al mateix centre, per a
infants de 3 a 11 anys i també les incorporacions de l’AMPA
Gassó i Vidal i l’AMPA Ginesta a la Comissió d’activitats
d’estiu de lleure i esportives, que compta amb el suport de
l’Ajuntament de Ripollet. La Comissió ha passat d’incloure
9 entitats el 2017 a les 12 entitats actuals, a més del PAME.
També hi ha canvis quant a les ubicacions de les activitats
d’estiu: el Centre d’Esplai L’Estel enguany realitza el seu casal
a l’escola Anselm Clavé, el Centre d’Esplai La Gresca ho fa a
l’Escola Escursell i l’Associació de Futbol Sala Ripollet passa
a realitzar-se a l’INS Lluís Companys. La resta de casals de
l’oferta del municipi són els de l’AMPA Enric Tatché, AFI
el Martinet, Escola de Futbol Base Asociación Deportiva,
Club Tenis Ripollet, Bàsquet Sant Gabriel i el Club de Fútbol
Ripollet. Les dates es poden consultar al llibret que s’ha fet
arribar a les famílies a través de les escoles i les xarxes socials
municipals. D’altra banda, a través del departament de Serveis
Socials, s’atorguen ajuts econòmics per a aquelles famílies amb
dificultats per afrontar el cost total de les activitats. Es poden
sol·licitar fins al 18 de maig.

nnnnnnn

Arriben les preinscripcions
per a les escoles bressol,
batxillerat i FPGM
nnnnnnn
La preinscripció a les escoles bressol públiques de Ripollet
Més de 300 alumnes
es podrà realitzar del 2 a l’11 de maig. Les sol·licituds s’han
prenen consciència dels
de presentar a la Regidoria d’Educació, als matins, de 10 a
13 h, i a les tardes, de dimecres i divendres, de 15 a 19 h. El
accidents de trànsit
període de preinscripció de batxillerat i Formació Professional
de Grau Mitjà per al curs 2018-2019 estarà obert del 14 al
24 de maig. En el cas dels cursos de Formació Professional
de Grau Superior, les sol·licituds de preinscripció es podran
presentar del 29 de maig al 7 de juny. D’altra banda, el passat
24 d’abril es va tancar el període de preinscripció del segon
cicle d’educació infantil, primària i ESO del curs 2018-2019.
La matriculació s’haurà de realitzar del 21 al 27 de juny per als
alumnes d’infantil, primària i primer d’ESO i del 25 al 29 de
juny per als de 2n, 3r i 4t d’ESO. Per a més informació, poden
consultar l’apartat de preinscripció al web municipal ripollet.
cat o bé al web de la Generalitat de Catalunya.

Ho van fer el passat 5 d’abril al Teatre Auditori del Mercat
Vell, gràcies a l’activitat educativa “Canvi de marxa”,
impulsada per la fundació privada sense ànim de lucre Mutual
de Conductors, amb el suport del Servei Català de Trànsit i
la col·laboració de l’Ajuntament i la Policia Local de Ripollet.
A l’acte hi van assistir l’alcalde de Ripollet, José M. Osuna,
membres de Mutual de Conductors i diferents agents dels
cossos de seguretat i d’emergències del municipi. L’objectiu
de “Canvi de marxa” és conscienciar els joves d’entre 14 i 18
anys sobre les causes i conseqüències dels accidents de trànsit i
fomentar conductes responsables.
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#SantJordi2018: Ripollet
dóna la benvinguda a
Xamuskina
Dins la programació d’activitats de Sant Jordi 2018, el passat
22 d’abril, va tenir lloc el bateig de Xamuskina, la nova
dragona del bestiari popular de Ripollet. El nom ha estat el
resultat d’una elecció oberta a tota la ciutadania, d’entre vuit
propostes que es van fer des de les escoles del municipi. En el
seu acte de presentació, a la plaça de Pere Quart, la dragona
va estar acompanyada pels regidors de Cultura i Participació,
Oriol Mor i David Fontanals, respectivament, i també pel Poll
Foll, el Cabraboc i els gegantons. L’artista Ramon Aumedes
és qui ha construït aquest drac, que té un cap que mesura un
metre i mig i una cua d’onze metres de llarg, i que està inspirat
en els dracs centenaris de la Torre de l’Argentera. Aquesta
nova incorporació al bestiari de Ripollet simbolitza la unió de
la gent i ha estat pensada perquè la puguin utilitzar les entitats
del municipi, perquè tothom se la pugui fer seva.
La celebració de Sant Jordi d’enguany s’ha allargat durant
tres dies, des del dissabte 21 fins al dilluns 23, i ha fet del mes
d’abril el punt àlgid de l’Any del Llibre 2018. Tres dies que
han estat tot un èxit d’assistència ciutadana, tant a les activitats
a la plaça de Pere Quart durant el cap de setmana, com pel
que fa a la Fira d’entitats del diumenge 22. La Fira va comptar
amb una setantena d’entitats i aquest any, per primera
vegada, va ser coorganitzada per una comissió liderada pel
Servei Comunitari de Can Mas i amb la col·laboració d’altres
entitats.

22 d’abril, Xamuskina
El poble va donar la benvinguda a la Xamuskina, la nova dragona de Ripollet.
Dilluns, 23 d’abril, va tornar a sortir en cercavila, amb els participants en el projecte
“Lletra a lletra, fem municipi”

21-23 d’abril, la Carpa del Drac
L’espai de la Biblioteca va acollir activitats la tarda de
dissabte i diumenge i dilluns, durant tot el dia.

22-23 d’abril, Ripollet Ràdio

22 d’abril, Fira d’entitats

22-23 d’abril, autors locals

L’emissora municipal va oferir programació

Una setantena d’entitats van participar a la Fira

Enguany el Racó ha presentat una desena de novetats.

en directe des de la plaça de Pere Quart.

d’entitats, que va aconseguir atreure un gran

També es va presentar el llibre L’any Clavé i el 140è aniversari

nombre de visita

de la Societat Coral “El Vallès”. Foto: Racó de les Lletres Locals

Quin
cartell vols
per la Festa
Major 2018?
Tria la teva
opció!
Votacions del 30 d’abril
a l’11 de maig
) Bismuth

) Libélula

) TripleS

14 /

EN
UN COP
D’ULL

nnnnnnn

Un pas més pel primer
Pla d’Igualtat LGTBI de Ripollet

El 18 d’abril, va tenir lloc la segona
trobada ciutadana per elaborar el I Pla
d’Igualtat LGTBI de l’Ajuntament
de Ripollet. Durant la sessió, es van
presentar les línies estratègiques del pla,
elaborades a partir de les conclusions
extretes de la primera trobada. Entre
elles, hi ha el compromís amb la igualtat
i la diversitat sexual i de gènere, la visibilitat i participació, la salut i qualitat de
vida i els drets laborals de les persones
LGTBI.
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Nou protocol d’actuació per millorar
el benestar d’animals abandonats
La regidoria de Protecció Animal de l’Ajuntament, la Policia Local i l’associació
Animales Ripollet ha elaborat un protocol d’actuació per a la gestió d’animals de
companyia perduts, abandonats o ferits.
El seu objectiu és millorar, protegir i garantir el benestar dels animals abandonats a
la via pública, tot establint els passos a seguir. “Quan ens trobem un animal abandonat al carrer, la Policia Local s’encarrega de trucar a Animales Ripollet, amb
qui l’Ajuntament té un conveni, perquè busquin una casa d’acollida per a aquell
animal”, així ho va explicar el regidor de Protecció Animal, Fran Sánchez, el 17
d’abril, durant la presentació pública del protocol. Abans de tot, sempre es comprovarà si l’animal porta el xip.

nnnnnnn

60 treballadors municipals
formats en l’ús del DEA

El 12 d’abril, una quinzena de treballadors municipals van assistir a un curs
de reciclatge en suport vital bàsic i ús
de desfibril·ladors externs automàtics
(DEA). Ja són 60 els treballadors formats
per donar resposta a una aturada cardiorespiratòria i utilitzar els DEA.
L’Ajuntament compta amb diversos
DEA distribuïts en equipaments municipals: instal·lacions esportives, Centre
Cultural, OAC, Serveis Socials, Teatre
Auditori, Patronat d’Ocupació, Policia
Local i Mercat Municipal.

nnnnnnn

Txi Kung per a tots els públics

L’associació Fibromiàlgia i Fatiga
Crònica Ripollet obre al públic, durant
els mesos de maig i juny, les classes de
teràpia xinesa Txi Kung. Tenen lloc
tots els dimecres, de 10 a 11 h, al Centre
Cultural.

nnnnnnn

Torna el curset de ràdio d’estiu

Aquest mes de maig és la inscripció
del taller de ràdio que es farà el proper
mes de juny, en 4 sessions temàtiques.
Les persones i entitats interessades en
iniciar-se a la ràdio, han d’enviar un
missatge deixant les seves dades a través
del formulari Contactar de la web de la
ràdio a la carta ripolletradio.cat

Mònica Jiménez (Animales Ripollet), Vicente Pacheco (Policia Local) i el regidor Fran Sánchez

Amb aquest protocol, Animales Ripollet buscarà una casa d’acollida per a l’animal
que estigui abandonat, de manera que no vagi directament a la Societat Protectora
d’Animals de Mataró (SPAM), amb qui el consistori també té un conveni. Anteriorment al nou protocol, es trucava directament a la protectora perquè recollissin
l’animal. “Evitem que l’animal hagi d’anar a la protectora, que és un estrès per ell”,
comentava Mònica Jiménez, presidenta d’Animales Ripollet. Si passats 21 dies no
l’ha reclamat cap persona, es posa en adopció i se li busquen nous propietaris.
Mònica Jiménez va aprofitar la presentació per fer una crida a la col·laboració ciutadana, ja que falten refugis físics que permetin l’acollida d’aquests animals abandonats: “Si sortissin més cases voluntàries, podríem treballar amb més animals, perquè
anem molt escassos d’espais”.

nnnnnnn

Torna el Ripollet Cultiva’t!
El 6 d’abril, tindrà lloc el Ripollet Cultiva’t, iniciativa que promou hàbits de
vida saludables, un consum responsable
i una millora de l’entorn mediambiental. Les activitats obertes al públic,
organitzades per l’Ajuntament, Casa
Natura i Jardinet SCCL, es concentren,
enguany, en una sola jornada, a l’Horta
Social, on es podrà visitar l’exposició
“Som riu Ripollet” durant tot el matí.
S’ha programat una sortida de descoberta al riu Ripoll (10 h) que acabarà
amb un esmorzar saludable i orgànic
(12 h), un taller sobre com fer i tenir
cura d’esqueixos (11 h) i l’espectacle de
màgia “Paraules Màgiques” (12.30 h).

Taller d’hort al Casal de Joves durant el Ripollet Cultiva’t 2017
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24 empreses col·laboren
amb el Pla de Transició
al Treball del PMO
L’alumnat dels Programes de Formació i Inserció - Pla de transició al treball (PFI-PTT) del Patronat Municipal d’Ocupació,
que es porten a terme amb la participació de la Diputació de
Barcelona, van iniciar, a l’abril, les seves estades en pràctiques a
empreses. Durant dos mesos, els joves estudiants de les dues especialitats que ofereix el programa, auxiliar d’imatge i d’activitats
d’oficina en serveis administratius general, s’aproparan al món
laboral i a la realitat que es trobaran en el mercat laboral gràcies a
la col·laboració de 24 empreses de Ripollet i rodalia.

nnnnnnn

Tornen els paranys als
aparadors de l’UCR
La Unió de Comerciants de Ripollet (UCR) celebra la 3a edició del concurs “El parany a l’aparador”, del 2 al 19 de maig.
Aquesta gimcana infantil, per a infants entre 3 i 12 anys,
consisteix a trobar el màxim nombre de paranys als aparadors
dels 41 establiments participants.
Les butlletes de participació es poden trobar als comerços adherits i a les escoles de primària del municipi. Entre els infants
que encertin més del 75% dels paranys, se sortejaran públicament dotze premis, el 3 de juny, a la plaça de Pere Quart.

nnnnnnn

Activitat física per a totes
les edats
Divendres 6 d’abril, Ripollet es va moure amb motiu del
Dia Mundial de l’Activitat Física. Al matí, l’Ajuntament va
organitzar una caminada per a gent gran, des del Pavelló Joan
Creus fins al Parc dels Pinetons, que va finalitzar amb exercicis i estiraments dirigits pel Dr. Mampel i la infermera Pilar
Pallarès. A la nit, el Pavelló va acollir diverses activitats per a
joves de 12 a 25 anys: futbol sala, bàsquet i una masterclass de
ball llatí, reggaeton, aeroboxing, dance i merengue.

La Maria va obrir, dimecres 25 d’abril, La Cuina de Ripollet al Mercat Municipal,
amb unes postres típiques russes.

nnnnnnn

El Mercat ja obre els
dimecres a la tarda
El 25 d’abril, el Mercat municipal va començar a
obrir els dimecres a la tarda, de 17 a 20 h. Amb la
dels divendres, en el mateix horari, ja són dues les
tardes que el Mercat obre les seves portes i ofereix
dues hores de pàrquing gratuït.
Aprofitant l’obertura del primer dimecres a la tarda,
es va posar en marxa el projecte “La cuina de Ripollet”, endegat per la regidoria de Comerç, amb el
suport del Consorci de Normalització Lingüística.
Són 16 jornades de cuina, que tenen lloc a l’Aula
de cuina del Mercat, amb l’objectiu de dinamitzar
l’equipament i visualitzar, de la mà de paradistes,
restauradors i voluntaris, la diversitat gastronòmica
de la ciutat.
Alumnes de l’Oficina de Català s’encarreguen de les
primeres sessions, amb receptes del Marroc, Rússia,
Hondures o Guinea Conakry, entre d’altres. Després, els paradistes promocionaran els seus productes
amb receptes com fricandó de carn de cavall, galtes
a la xocolata o pastís Red Velvet i restauradors locals
seran els encarregats de tancar les jornades.
Les receptes són enregistrades en vídeo i compartides a través del canal Ripollet TV a Youtube.

nnnnnnn

Entrenaments també
en aigua freda
Des del 9 d’abril, la piscina descoberta del Poliesportiu Municipal roman oberta per a la realització
d’entrenaments, abonats, esportistes dels clubs de
triatló i qualsevol altre usuari.
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Susana Barea i Noelia España:
amor i passió per la dansa
El Dia Internacional de la Dansa reconeix l’esforç i el treball de totes aquelles
persones que es dediquen a la dansa en el nostre municipi. Un any més, el gruix
d’actes programats (27 i 28 d’abril) va gaudir d’un gran èxit d’assistència ciutadana. Les ballarines, coreògrafes i professores Noelia España (Dansa Jove Noelia
España) i Susana Barea (SB Dance) porten gairebé tota una vida dedicada al ball.
Les seves associacions, juntament amb Bunkay Dansa i Urban Show (Epidemic),
són les coorganitzadores d’aquest Dia de la Dansa a Ripollet.

nnnnnn
Susana Barea: Sense
l’amor pel que fas i
per les persones, res
tindria sentit
nnnnnn

Què significa per vosaltres el Dia Internacional de la Dansa a Ripollet?
Susana Barea (S.B.): Per mi la dansa és
una forma de viure. Aquest dia significa
compartir amb tots els companys de Ripollet i amb els alumnes. És meravellós.
Noelia España (N.E.): És una manera
de treure el nostre treball al carrer i al
mateix temps poder veure el dels altres
companys i ells el meu. Pel poble és
veure quanta cultura hi ha a Ripollet
i per nosaltres és veure el treball dels
altres.

nnnnnn
Noelia España:
Sense la dansa, la
meva vida no seria
el que és avui.
nnnnnn
Quins són els beneficis del ball?
S.B.: Tots. En l’àmbit emocional, físic,
mental, de relacions i de superació. Ho
noto sobretot amb les adolescents.
N.E.: A mi em va semblar preciós
quan van proposar derivar el ball des
del CAP, sobretot per a la gent amb
depressió. El flamenc és un estil molt
de terra, de trepitjar, i avui en dia amb
els problemes que hi ha és una manera
d’apartar els problemes una estona. A
part d’exercitar el cos i la ment, mentre
balles, somrius inconscientment i estàs
feliç. Per la meva història personal,
sense la dansa, la meva vida no seria el
que és avui.
Quina és la vostra meta com a escoles
de ball?
S.B.: El primer de tot és que l’alumnat
sigui feliç. Si no ho estan, no seguiran.
L’altre objectiu és que vagin avançant,
aprenent i sentint.
N.E.: Sense plantejar-me res, la meva

comptaran amb les cançons originals i
altres seran cantades en directe.

Susana Barea i Noelia España presenten
els seus respectius espectacles al mes de maig

única missió és oferir molta qualitat a
l’hora d’ensenyar. Hi ha d’haver una
màgia que no la pots crear en un dia,
sinó en tot un any.
Les dues presenteu espectacle al mes
de maig. Què ens podeu explicar?
N.E.: En el festival d’alumnes Vida el
narrador és una criatura dins del ventre
de la mare. Explica el que va sentint i
com imagina la vida quan surti a fora.
L’espectacle està dedicat a les persones
que no troben el seu lloc a causa del
judici dels altres.
S.B.: El viaje de Walter va ser una petició de totes les generacions de fer un
festival relacionat amb Disney. Però
no volia fer res típic i li hem donat una
volta. Ens basem en els llocs del món on
la factoria Disney es va inspirar per les
seves pel·lícules. Algunes coreografies

Què diríeu a algú que us hagi vingut a
veure en el Dia de la Dansa i que s’estigui plantejant apuntar-se a ballar?
S.B.: Que no s’ho pensin i provin. I que,
quan surtin, siguin molt conscients del
que han sentit. A vegades estem tan
desconnectats de nosaltres mateixos,
que no sabem què sentim.
N.E.: En el meu cas igual. Tinc un grup
d’adults que van començar a ballar les
típiques sevillanes. Hagués estat còmode per mi seguir aquesta línia, però he
estat jo que ha buscat alguna cosa més i
aquest any ballen fins i tot amb castanyoles.
I si algú considera que no coordina gaire, així i tot està bé que s’apunti, no?
S.B.: He vist autèntics miracles. Mirar
als ulls de la persona, repetir-li que
confiés en ella i veure que després d’un
mes n’és capaç, perquè ha estat cada dia
a casa seva practicant amb les paraules
que li has dit. La clau és l’amor. Sense
l’amor pel que fas i per les persones que
estàs tractant res tindria sentit.
N.E. Hi ha un llenguatge no verbal
que no enganya. Per molt que vulguis
interpretar amor, si no els sents, no el
transmetràs. Donar classes ho faig per
passió i això es nota.
Mireia Folguera
Intus
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l’Agenda
Dimecres 2

maig 2018

TEATRE: IMMORTAL

A les 21 h, al Teatre Auditori

LA CUINA DE RIPOLLET

A les 17.30 h, a l’Aula de cuina del
Mercat Municipal

S’ensenyarà a cuinar cuscús i bastela
de pollastre (Marroc) i, en finalitzar, es
farà una degustació dels plats. A càrrec
d’alumnes del CNL Vallès Occidental 3.
Activitat gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 3
1a trobada 2x1!:
escriptors i lectors

A les 17 h, a la biblioteca i sala d’estudi
Andreu Solà (Institut Lluís Companys)

Sessió oberta a tots els autors joves de
Ripollet, per parlar de les seves obres,
compartir experiències, crear xarxa i fer
difusió. Activitat oberta a tot el municipi
i dinamitzada per la professora i editora
Vanessa Pina.
Ho organitza: Institut Lluís Companys

CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
CLOENDA
A les 17.30 h, a la Biblioteca

Darrera sessió del club de lectura infantil
de còmic, en què més de 12 nens i nenes
han gaudit de lectures i activitats. Per a
infants de 8 a 12 anys, a càrrec d’Elisabet
Vázquez. Cal inscripció.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 4
ACIC: un exemple
d’activisme social

A les 19 h, al Centre Cultural

A l’acte es projectarà el documental
“ACIC: 25 anys lluitant pels drets de les
persones cegues” i, posteriorment, es farà
una taula rodona amb membres d’ACIC
sobre temes com ara els moviments
associatius, la integració de persones amb
discapacitat o com influenciar des de
les associacions en les polítiques que es
realitzen des de les institucions.
Ho organitza: Associació Catalana per a la
Integració del Cec (ACIC)

Es tracta d’una comèdia dramàtica futurista
on Bruno Oro es desdobla en multitud
de personatges que gaudiran, patiran o
s’enfrontaran a la immortalitat. El primer
solo teatral de Bruno Oro acompanyat
pels dos millors creadors teatrals de ciència
ficció: Marc Angelet i Alejo Levis. Preu:
16 €. Ho organitza: AETMV

Dissabte 5
ENCANTS DELS ATURATS

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà i intercanvi.
Ho organitza: Ass. Aturats Ripollet i
Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.

MONOGRÀFIC DE
TREBALLS MANUALS

A les 9.30 h, al Centre Cultural

Ho organitza: Racons per gaudir Palau
Ausit

TALLER: “IOGA EN FAMÍLIA”
D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural

Cicle d’activitats per gaudir en família amb
infants de 5 a 12 anys. Preu: 4 € per infant
i gratuït per als pares i mares. Cal inscripció
prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 6
JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot

Taller ‘Descobreix el riu’, d’11.30 a 12.30
h, a càrrec de La Gresca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs.

RIPOLLET CULTIVA’T

A partir de les 10 h, a l’Horta social

10 h, “Actuem pel riu Ripoll”.
Activitat oberta a tots els públics, d’una
hora i mitja de durada, aproximadament.
Es farà un anàlisi de l’aigua del riu i
després un passeig d’observació fins a la
zona d’horta social de Molí d’en Xec.
Punt de trobada: davant del box del
R-bici (parc del riu Ripoll amb pont de
la carretera de l’Estació). Cal inscripció
prèvia a casanatura@ripollet.cat. Durada
aproximada 1,5 h. Ho organitza: Casa
Natura.
11 h, “Taller d’esqueixos i hormones
d’arrelament naturals”. Podreu
aprendre com fer esqueixos i conèixer
diferents substàncies i preparacions naturals
per afavorir l’arrelament d’estaques i
esqueixos. Activitat oberta a tot el públic
i sense inscripció prèvia. Ho organitza:
Jardinet SCCL.
12 h, “Un esmorzar molt orgànic”.
La Casa Natura us convida a fer un
esmorzar molt saludable, a base de fruita
i fruits secs. Sense inscripció prèvia. Ho
organitza: Casa Natura.
12.30 h, “Paraules màgiques”.
Espectacle familiar de màgia a càrrec
d’Anahi Trebol. Sense inscripció prèvia. Ho
organitza: Ajuntament de Ripollet.
Durant tot el matí, exposició “Som
riu Ripollet”. Un recull del passat,
present i futur del nostre entorn fluvial.
Ho organitza: Casa Natura i Ajuntament.

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Els valors del parc dels Pinetons en joc.
Jugues? Dins el Programa Metropolità
d’Educació per a la Sostenibilitat. A càrrec
de Ripollet Natura.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis
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Dilluns 7

Dimecres 9

Divendres 11

LA CUINA DE RIPOLLET

LA CUINA DE RIPOLLET

XERRADA #SALUTSEXUAL:
“CONEIXEMENT DEL COS”

S’ensenyarà a cuinar cuscús amb julivert,
te i pa de sèmola (Marroc) i, en finalitzar,
es farà una degustació dels plats. A càrrec
d’alumnes del CNL Vallès Occidental 3.
Activitat gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

S’ensenyarà a cuinar pelmeni (Rússia),
gallo pinto (Nicaragua) i arròs amb llet
(Hondures) i, en finalitzar, es farà una
degustació dels plats. A càrrec d’alumnes
del CNL Vallès Occidental 3. Activitat
gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

De 9.30 a 12 h, a l’Aula de cuina del
Mercat Municipal

EL SÍNDIC A RIPOLLET

Amb cita prèvia, al Centre Cultural

L’equip del Síndic atendrà les persones que
vulguin fer consultes o presentar queixes
sobre actuacions de l’administració pública
i també contra les empreses que presten
serveis d’interés general (llum, aigua, gas,
etc.). Cal concertar cita prèvia al telèfon
gratuït 900 124 124 o al correu electrònic
sindic@sindic.cat.
Ho organitza: Síndic de Greuges de
Catalunya

XERRADA: “COM FER
EL MEU FILL/A LECTOR/A?”
A les 17 h, al CIP Molí d’en Rata

Xerrada a càrrec d’Anna Juan. Hi
col·labora la Diputació de Barcelona.
#AnydelLlibre
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 8
TALLER PER A ADULTS:
“LLETRES DECORADES”
A les 18 h, a la Biblioteca

Lletres de cartró, cadascú la seva inicial,
papers i cola de decoupage, paciència,
concentració i una mica d’imaginació per
donar el teu “toc” personal. A càrrec de
LabCreatiu. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet.

DOCUMENTAL: “L’ALTRAVEU”

A les 19.30 h, a El Local (c. de Monturiol,
32)

Projeccció del documental “L’Altraveu”,
que recull l’experiència municipalista a
Castellar d’aquest grup de les Candidatures
Alternatives del Vallès.
Ho organitza: COP-CpR

A les 17.30 h, a l’Aula de cuina del
Mercat Municipal

A les 18 h, al Casal de Joves

Cicle de xerrades sobre afectivitat i
sexualitat, per a joves de 12 a 17 anys, a
càrrec de Montserrat Martínez, llevadora
i responsable del Servei d’Atenció a la
Salut Sexual i Reproductiva del CAP II
Cerdanyola-Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

HORA DEL CONTE:
“ANEM A BUSCAR LA PLUJA”

TEATRE MUSICAL:
“ELS MISERABLES’

A càrrec d’Els Contes de la Momo. Per a
infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

A càrrec dels alumnes de 4t d’ESO de
l’Institut Can Mas. Basat en la novel·la
romàntica de Victor Hugo de 1862. Preu:
3 euros.
Ho organitza: Institut Can Mas

A les 17.30 h, a la Biblioteca

XERRADA: TOT SOBRE
LA GESTIÓ DE L’AIGUA

A les 19 h, al Centre Cultural

A càrrec de Pilar Castillejo, tinent d’alcalde
de Serveis municipals i Municipalització,
amb introductòria de José M. Osuna,
alcalde de Ripollet. #Aiguafontdedrets
participa.ripollet.cat/aiguapublica
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 18 i a les 21 h, al Teatre Auditori

NITS DE MÚSICA:
“HISTÒRIA DEL CINEMA MUSICAL
NORD-AMERICÀ”
De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

Dijous 10
JORNADA DE DONACIÓ DE SANG
De 9 a 14 h i de 16.30 a 21 h, al parc
del riu Ripoll, davant de l’Institut Lluís
Companys

La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits
s’instal·larà davant de l’institut Lluís
Companys i els alumnes de batxillerat
i cicles formatius del centre seran els
encarregats d’atendre els donants abans i
després de la donació. Al març, aquests
alumnes van participar en una xerrada
a càrrec del Banc de Sang i Teixits, per
formar-se sobre tot el procediment de les
donacions de sang.
Ho organitza: LC-Solidaritat

TEATRE MUSICAL:
“ELS MISERABLES”

A les 18 h, al Teatre Auditori

A càrrec dels alumnes de 4t d’ESO de
l’Institut Can Mas. Aquest musical està
basat en la novel·la romàntica de Victor
Hugo de 1862, situada a la França d’inicis
del segle XIX. Preu: 3 €.
Ho organitza: Institut Can Mas

39a edició, dedicada als anys 1967-1968.
A càrrec de Joana Raja i Lluís López.
Coordinació de Rafael López i Ángel
Esteve. Gratuït. Ho organitza: Nits de
Música de l’AETMV

Dissabte 12
ENCANTS DELS ATURATS

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà i intercanvi.
Ho organitza: Ass. Aturats Ripollet i
Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“A LA VORETA DEL MAR”
A les 11.30 h, a la Biblioteca

Un espectacle sensorial de música, colors i
cançons, amb la platja com a escenari i el
mar per aliat. A càrrec de la Cia. Patawa.
Per a infants fins a 4 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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RIPOVISION

Dilluns 14

Divendres 18

Ho organitza: Ajuntament de Ripollet.

LA CUINA DE RIPOLLET

CREACIÓ D’HISTÒRIES

A les 19 h, al Kftí del Casal de Joves

CONCERT ALS LOCALS D’ASSAIG
A les 20 h, als locals d’assaig

Ho organitza: Associació Musical
Kanyapollet

Diumenge 13
JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

“Un parc de foto”. Gimcana a la recerca
d’imatges del parc, a càrrec de Ripollet
Natura.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot

Activitat “Endinsat a l’energia i a l’aigua
de casa”, de 12 a 13 h, a càrrec de La
Gresca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

TALLER DE MÚSICA
EXPERIMENTAL

A les 11.30 h, a la seu de la Societat
Coral “El Vallès” (Pl. Clos, 3)

Taller per ampliar el concepte de fer
música i d’objecte sonor/instrument,
explorar l’escolta, conèixer noves maneres
de compondre i gaudir de fer música amb
altres. A partir de 8 anys. Gratuït.
Reserva de plaça a escolascv@gmail.com.
Ho organitza: Escola de Música de la
Societat Coral “El Vallès”

De 9.30 a 12 h, a l’Aula de cuina del
Mercat Municipal

S’ensenyarà a cuinar pizza berber (cuina
berber), pa de paella i pastís de crema
Jawhara (Marroc) i, en finalitzar, es
farà una degustació dels plats. A càrrec
d’alumnes del CNL Vallès Occidental 3.
Activitat gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

EL CAFÈ LITERARI:
“INSTRUCCIONES PARA SALVAR
EL MUNDO”, DE ROSA MONTERO

CLUB DE LECTURA. LLEGIR EL
TEATRE: “LA IMPORTÀNCIA
DE SER FRANK”,
D’ÒSCAR WILDE
A les 18.30 h, a la Biblioteca

A càrrec de Mònica López, d’Amics del
Teatre. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 16
LA CUINA DE RIPOLLET

A les 17.30 h, a l’Aula de cuina del
Mercat Municipal

FESTIVAL ANDALUZ

Entrada: 5 €.
Ho organitza: Cuadro Andaluz de Ripollet

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

A les 18 h, al Casal de Joves

Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: “OTHELO”

A les 21 h, al Teatre Auditori

Dimarts 15

LLEGIM I CREEM:
“TANGRAM D’ANIMALS”

A les 18 h, al Teatre Auditori

CINEFÒRUM

Ho organitza: AETMV

A les 12 h, a la pl. de Pere Quart

Ho organitza: L’Aresta

#AnydelLlibre
Ho organitza: Aspasur Centre Ocupacional

De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

S’ensenyarà a cuinar ropa vieja (Cuba)
i pasticho de plàtan (Veneçuela) i, en
finalitzar, es farà una degustació dels
plats. A càrrec d’alumnes del CNL Vallès
Occidental 3. Activitat gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

JAM SWING

A les 11 h, al Centre Cultural

A les 17.30 h, a la Biblioteca

A càrrec de Noèlia López, de la Biblioteca.
Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 17
BIBLIOSOUND:
Krossys el Emisario
A les 20 h, a la Biblioteca

Cicle de concerts de grups locals, de
30 minuts, per tancar la Biblioteca. Hi
col·labora l’Ass. Musical Kanyapollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

A càrrec de la Cia. Buendia Theatre.
Quatre actors especialistes en el teatre físic,
el clown i el burlesc interpreten la famosa
tragèdia de Shakespeare. En una posada
en escena sense rastre de realisme quotidià,
el joc físic i el vers blanc del gran escriptor
anglès es complementen amb el llenguatge
lúdic, hilarant i absurd dels actors. Fidel
al text original, a la seva poesia i tensió
dramàtica, el muntatge posa l’èmfasi en les
intencions dels personatges a través del gag
còmic i aprofundeix en la relació entre la
tragèdia i la comèdia, els elements clau del
teatre clàssic. Preu: 16 €.
Ho organitza: AETMV

Dissabte 19
ENCANTS DELS ATURATS

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà i intercanvi.
Ho organitza: Ass. Aturats Ripollet i
Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.

TALLER: CUINA EN FAMÍLIA

D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural

Activitat on els pares i mares podran
compartir la cuina amb els seus fills i/o
filles, de 5 a 12 anys. Preu: 4 €.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot

Activitat BIOBLITZ METROPOLITÀ,
amb motiu del 22 de maig, Dia Mundial
de la Biodiversitat. D’11.30 a 12.30 h,
a càrrec de La Gresca. Ho organitza:
Ajuntament de Ripollet i AMB Parcs

DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS

De 10 a 14 h, al CIP Molí d’en Rata

Taller de circ per a totes les edats i mostra
de circ fet a Ripollet. Amb la col·laboració
d’Alehop!, AFI Martinet, La Careta
Teatre, Ateneu de 9 Barris i La Gresca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Consultar programa a ripollet.cat.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Entrada: 3 €. Ho organitza: Casal d’Avis

SB DANCE PRESENTA
“EL VIAJE DE WALTER”

Dilluns 21

Un viatge pel món, fent parades a alguns
indrets on Walt Disney es va inspirar per
fer les seves pel·lícules, transportant-nos a
llocs màgics a través de la música, el cant i
la dansa. Reserva la teva entrada al telèfon
644 713 102 i a taquilla, una hora abans
de la funció. Ho organitza: SB Dance

RIPOLLETRES: “13 MESES PARA
SOÑAR”, D’ALEJANDRO MARTÍN

A les 18 h, al Teatre Auditori

DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS - NITS DE MÚSICA:
“LES MELODIES DE LA GUERRA.
80 ANYS DE LA BATALLA DE
L’EBRE”
De 21.30 a 23 h, al CIP Molí d’en Rata

Amb la col·laboració del GER (Grup
d’Estudis Ripolletencs) i la participació
d’Amics del Teatre. Coordinació de Rafael
López i Ángel Esteve. Gratuït.
També hi haurà portes obertes al CIP de
20 a 00 h.
Ho organitza: Nits de Música de
l’AETMV i Ajuntament de Ripollet

A les 19 h, a la Biblioteca

Presentació del llibre i xerrada amb l’autor.
#AnydelLlibre
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Sessió d’anellament d’ocells. BIOBLITZ
METROPOLITÀ, amb motiu del 22 de
maig, Dia Mundial de la Biodiversitat.
A càrrec de Ripollet Natura.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

BALLET: THIERRÉE, PITE, PÉREZ,
SCHECHTER
A les 19.30 h, al Teatre Auditori

Quatre coreògrafs des de l’Òpera Palais de
Garnier de París. Preu: socis, 6 €; públic
general, 10 €. Compra d’entrades: el dia de
la sessió, una hora abans de l’inici.
Ho organitza: AETMV

Divendres 25
CLUB DE LECTURA:
“Jonás”, d’Isabel-Clara Simó
A les 18.30 h, a la Biblioteca

A càrrec d’Alícia Gil. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

#AnydelLlibre A càrrec de Carme Nebrera
i Ramon Martos. Coordinació de Rafael
López i Ángel Esteve. Gratuït.
Ho organitza: Nits de Música de
l’AETMV

A les 19 h, a la Biblioteca

A càrrec d’Eugeni Rodríguez, de
l’Observatori Contra l’Homofòbia. Cal
inscripció prèvia. #AnydelLlibre
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 23
S’ensenyarà a cuinar fritada de carn
amb salsa ximixurri, patacón i curtido
(Equador) i arepas (Veneçuela) i en
finalitzar es farà una degustació dels
plats. A càrrec d’alumnes del CNL Vallès
Occidental 3. Activitat gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Xerrada a càrrec de Pep Molist. Hi
col·labora la Diputació de Barcelona.
#AnydelLlibre
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA OBRINT
ARMARIS: “REFLEXIONES
SOBRE LA CUESTIÓN GAY”,
DE DIDIER ERIBOR

SB DANCE PRESENTA
“EL VIAJE DE WALTER”

JUGATECAMBIENTAL

A les 17 h, al Centre Cultural

NITS DE MÚSICA: ELS SONS
DELS LLIBRES

Diumenge 20
Reserva la teva entrada al telèfon 644 713
102 i a taquilla, una hora abans de cada
funció. Ho organitza: SB Dance

XERRADA: “COM FER
EL MEU FILL/A LECTOR/A?”

Dimarts 22

LA CUINA DE RIPOLLET

A les 11.30 i 18 h, al Teatre Auditori

Dijous 24

A les 17.30 h, a l’Aula de cuina del
Mercat Municipal

HORA DEL CONTE:
“A L’AVENTURAAAAA!!!”
A les 17.30 h, a la Biblioteca

Sessió molt divertida amb les aventures com
a denominador comú. A càrrec de Clara
Gavaldà. Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

FESTES DE MARAGALL

Durant la tarda, al parc de M. Lluïsa
Galobart

Més info a ripollet.cat
Ho organitza: AV Maragall

CONCERT ACÚSTIC

A les 22 h, al Kftí del Casal de Joves

Ho organitza: Centre d’Esplai l’Estel

Dissabte 26
SENDERISME: GR192, ETAPA 3
A les 6.30 h, al c. del riu Ripoll.

Masboquera - El Jabalí enamorat
(20,7 km). Més informació a
centreexcursionistaripollet.com.
Ho organitza: CER

ENCANTS DELS ATURATS

De 9 a 15 h, a la pl. de Pere Quart

Ho organitza: Ass. Aturats Ripollet i
Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.
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5a CAMINADA SENSE FUM

A les 9.30 h, al pavelló Joan Creus

Viu a sac, sense tabac! Caminada al
voltant de Ripollet amb arribada al
Poliesportiu, on es faran activitats dirigides,
sorteig de regals i lliurament d’obsequis als
participants. Inscripcions fins al 23 de maig
al Centre Cultural, PAME-Poliesportiu,
Casal d’Avis, Serveis Socials-Salut Pública
i Centres d’Atenció Primària.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i
Equips d’Atenció Primària de Ripollet.

TROBADA AMB L’ART

A les 10 h, al Caixa Fòrum (Av. de
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)

Visita a “Disney, l’art d’explicar històries”.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

STORYTIME:
“WHERE DO YOU LIVE?”

A les 10.30 i a les 11.30 h, a la Biblioteca

Per a infants d’1 a 3 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia. A càrrec de MT
Idiomes - Kids&Us Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTES DE MARAGALL

Tot el dia, al parc de M. Lluïsa Galobart

Més info a ripollet.cat
17 h. “Clowntes”. Espectacle infantil a
càrrec de La Careta Teatre. #AnydelLlibre
Ho organitza: AV Maragall

DIA INTERNACIONAL DEL JOC
A partir de les 11 h, al c. del Sol

Tallers infantils. A concretar. Més
informació properament a ripollet.cat.
Ho organitza: Associació per la criança
compartida els Solets-Minnilandia

XXII MILLA URBANA DE RIPOLLET
MEMORIAL JUAN SUÁREZ
A les 18 h, davant del Centre Cultural

Inscripcions gratuïtes fins al 24 de maig,
a les 20 h. Més informació: www.pameripollet.org. Amb la col·laboració del
PAME. Ho organitza: RUA

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
A les 20 h, a la Casa Natura

Activitat impartida per l’Associació
Astronòmica Sabadell. De 20 a 22 h. Cal
inscripció prèvia a casanatura@ripollet.cat.
Ho organitza: Casa Natura

Diumenge 27
JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc de Massot

Viu la festa de cloenda de la Jugateca de
primavera, d’11.30 a 12.30 h, a càrrec de
La Gresca.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGA AMB LA HISTÒRIA:
“CONTES DE L’ÀVIA”

A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

Històries populars que els avis i àvies
guarden a la seva memòria i que passen
de generació a generació. Es recomana
inscripció prèvia. #AnydelLlibre
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

FESTIVAL DELS ALUMNES
DE DANZA JOVEN: “VI-DA”

SOM CULTURA, SOM LLENGUA
A les 18.30 h, a la Biblioteca

“Lús del català al carrer. La importància de
la bona ortografia”. A càrrec de l’Oficina de
Català. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEMA

A les 19 h, al Centre Cultural

Ho organitza: Dones per la Igualtat

Dijous 31
CONFERÈNCIA

A les 11 h, al Centre Cultural

Conferència sobre intel·ligència emocional
Ho organitza: Aspasur

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

Altres activitats

BALL PER A LA GENT GRAN

SALA D’ESTUDI

Ho organitza: Danza Joven

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Entrada: 3 €. Ho organitza: Casal d’Avis

Dilluns 28
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

A les 19.30 h, a El Local (c. de Monturiol, 32)

Presentació del llibre “Dies que duraran
anys”, de Jordi Borràs.
Ho organitza: COP-CpR

TALLER PER A ENTITATS
CULTURALS: “GESTIÓ
ECONÒMICA I FISCALITAT”
De 19 a 22 h, al Centre Cultural

Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 30
LA CUINA DE RIPOLLET:

A les 17.30 h, a l’Aula de cuina del
Mercat Municipal

S’ensenyarà a cuinar plàtan mascle amb
orada (Guinea Conakry) i, en finalitzar,
es farà una degustació dels plats. A càrrec
d’alumnes del CNL Vallès Occidental 3.
Activitat gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

LABORATORI DE LECTURA:
“L’ARMARI DE L’OLIVIA”
A les 17.30 h, a la Biblioteca

A càrrec del personal de la Biblioteca.
Per a infants de 6 a 9 anys. Cal inscripció
prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Del 22 de maig al 22 de juny

De dilluns a divendres, de 21 a 1 h.
Dissabtes, diumenges i festius, de 19 a 1 h.
A la Biblioteca Municipal

R-BICI

Del 10 de maig al 9 de novembre

Els dijous de 8 a 12 h i de 18 a 21 h. Els
divendres, dissabtes i diumenges de 8.30 a
12 i de 18 a 21 h.

TALLERS AL CASAL DE JOVES

Llengua de signes. Dilluns 7,14,28.
Cuina Veggie. Dimarts 8,15,22,29.
Dona el cant. Dimecres. 9,16,23,30.
Art Jove: Dijous 3,10, 17, 24, 31.
Els tallers es realitzen de 18 a 20 hores.

CONCURS DE PARANYS

3a edició del Concurs de paranys de la
UCR, per a infants de 3 a 12 anys. Més
informació a www.ucripollet.cat

EXPLORA EL TEU PARC

Cada dimats i dijous del mes de maig, a
diversos parcs de Ripollet. De 16.30 a 18
h. Consulteu programa a ripollet.cat.

CFA Jaume Tuset

El 21 de maig s’inicia el període entrevistes
individuals de cara a la preinscripció per al
curs 2018-2019.
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

Del 2 al 27 de maig
A la Sala 1 d’Exposicions
“Mostra Bianual de Tallers de
l’Associació i 40é Aniversari del
CFA Jaume Tuset”
Inauguració: 7 maig a les 18 h

L’Associació Cultural i d’EA Jaume
Tuset us convida a la Mostra Bianual
de Tallers que es realitzen durant tot
el curs al Centre de Formació d’Adults
Jaume Tuset. Un cop més, el visitant
podrà contemplar els treballs que
s’han anat elaborant en els tallers
de ceràmica, pintura, punt de creu
i una vídeo-projecció del taller de
foto i vídeo digital. Amb motiu del
40è aniversari del CFA Jaume Tuset,
també hi haurà una breu exposició
sobre la seva història, juntament amb
l’exposició dels treballs presentats
en el Concurs de Disseny de logo per
a l’Escola. Les obres guanyadores es
faran públiques el mateix dia de la
inauguració de l’exposició.

Del 2 al 21 de maig
A la Sala d’Art
“Emocions. Tapissos de Glòria
Mogas Umbert”
Inauguració: 3 de maig a les 19 h
El seu primer contacte amb el món
dels tapissos va se l’any 1978, quan
va conèixer a Assumpció Reventós,
de l’Escola Catalana del Tapís d’Art
Contemporani de Sant Cugat del
Vallès. Però no va ser fins als anys 90
que va aprendre a teixir en un teler a
l’Escola de la Núria Prats. Participa en
exposicions col·lectives des del 1994
i en individuals a partir del 2001.
Si bé és cert que en alguns països
l’ús del tèxtil (teixits, tapissos, etc.),
continua essent utilitari, al nostre
entorn, el teixit artesanal ha quedat
reduït a petits cercles, i al parlar de
tapís, trobem que és major la funció
decorativa o artística.
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Del 21 de maig al 3 de juny
“Setè Art”. Exposició col·lectiva del
taller de plástica infantil del
Centre Cultural
Ens proposa un curiós i vívid homenatge pictòric que els tallers d’art
d’adults i de nens del Centre Cultural
fan al món del cinema.
Referències, directors, escenes de
pel·lícules i, fins i tot, el glamour de
Hollywood es traslladen del cel·
luloide a la tela adquirint una plasticitat diferent i sorprenent. Tot un
univers creatiu en blanc i negre i en
tecnicolor projectat a les parets de la
sala .
Endinsi’s en la fascinant foscor de la
creació artística i busqui a les palpentes la seva butaca. Disposi’s per
gaudir d’aquest gran espectacle a
cinemascop.
Ràpid, que ja rugeix el lleó!
Al Vestíbul
Del 30 d’abril a l’11 de maig
Dibuixos d’Educació Viària
Del 15 al 30 de maig
Imatges dels alumnes del curs
de fotografia d’Acció Fotogràfica
Ripollet (AFR)
Del 28 de maig al 3 de juny
“Relats de La Placeta”
Exposició de llibres fets pels infants
del Centre Obert i de fotografies que
recullen el seu treball preparant la
mostra. #AnydelLlibre
Organitza: Centre Obert La Placeta.

Venda d’entrades
Podeu informar-vos sobre
la compra d’entrades dels
espectacles programats als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI (CIP)

“Andreu Solà. La mirada d’un
ripolletenc a la Catalunya
modernista”
Amb aquesta mostra es posen a
l’abast de tothom les obres d’aquest
artista local, que fins ara estaven a
la sala de reserva del CIP. Solà va ser
pintor, il·lustrador, fotògraf, articulista
i testimoni valuosíssim de la seva
època. Com a gran novetat, l’exposició comptarà amb materials inèdits
que ens ha donat la família.
Horari d’apertura al públic: dimarts i
dimecres de 9.30 a 13 h i de 4 a 8 h;
dijous de 4 a 8 h i l’últim diumenge de
mes, d’11 a 14 h.
“II gimcana fotogràfica. Ripollet,
un passeig en el temps”
Aquesta exposició d’Acció Fotogràfica
Ripollet, amb una vintena de quadres,
ens apropa al Ripollet del passat i
del present amb un nexe en comú: la
fotografia. Horari d’apertura al públic:
dimarts i dimecres de 9.30 a 13 h i
de 4 a 8 h; dijous de 4 a 8 h i l’últim
diumenge de mes, d’11 a 14 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Del 2 al 31 de maig
“Legere, i tu a on llegeixes?: The
project”
A càrrec d’Acció Fotogràfica Ripollet.
Exposició especial per l’Any del
Llibre a Ripollet de fotografies sobre
el món dels llibres i la lectura.
#AnydelLlibre

Us publiquem
els vostres actes

Aquelles entitats locals
interessades i que organitzin actes
el mes de febrer, poden enviar
la informació abans del
16 d’abril al correu electrònic
info@ripollet.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: 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
—Defensor del ciutadà: 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...
Josep Ferrús
Marea Pensionista Ripollet
Fa dos anys que Josep Ferrús viu a
Ripollet. Va arribar des de Barcelona per
estar a prop de la seva família, però, si
parleu amb ell, de seguida us adonareu
que les seves arrels són de les Terres de
l’Ebre. Ara, és la cara visible de Marea
Pensionista Ripollet, un moviment
social que lluita per aconseguir pensions dignes i que en la seva primera
concentració, a la plaça de Pere Quart,
va aplegar més de 200 persones.
A què et dedicaves abans de jubilar-te?
Vaig estar 15 anys en temes d’immigració. Em dedicava a les revistes per a immigrants. Estava en una empresa que
tenia 25 capçaleres, fins i tot una revista
japonesa. La revista era nacional i jo estava
aquí coordinant i repartint i fent tot el que
fes falta perquè la revista arribés a la gent.
Vaig fer de tot: escriure, publicitat i logística. Fins que vam haver de tancar perquè
va arribar la crisi.
Llavors, parles molts idiomes?
No. Els únics idiomes que sé són l’espanyol, el català i el portuguès i m’entenc en
l’italià i en algun més.
I després, ja et vas jubilar?
Jo quan va tancar l’empresa tenia 58 anys.
Vaig obrir una revista, però no vaig poder-la fer durar molt temps. Després vaig
continuar com vaig poder fins als 65 anys.
Sempre trobes coses, si ets lluitador.
Com et vas prendre la jubilació?
A mi em va donar el mateix, perquè com
ja feia moltes coses socials, tenia molt
treball fora del que pogués fer per guanyar-me la vida, sabia que tindria temps
per poder fer més coses de les que ja feia.
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Llavors, Marea no és el teu únic contacte amb moviments socials?
No, a Barcelona, ja estava de voluntari en
una revista i en una ràdio que es fa al barri
de La Marina. I ara també seré el president
d’un nou projecte, que es presentarà aviat:
l’Àgora, un espai social per donar cabuda
a altres moviments que no tenen un espai
propi i volen treballar pel poble.
Comences a Marea Pensionista Cerdanyola, perquè aquí no n’hi havia.
No podia ser que aquí no existís Marea
Pensionista, perquè Ripollet és un poble
que, tot i ser petit en quilòmetres, és un
poble gran. Som molts pensionistes, molta
gent gran, amb els problemes que hi ha a
tot arreu... i hem de tenir veu. Ja fa molts
anys que estem parats, que la gent no fem
res i això ha fet que els governs estiguessin
molt còmodes. Han fet el que han volgut.
Quan s’han aconseguit coses, és perquè la
gent es movia.
I es mou molta gent?
Se n’hauria de moure una mica més, si volem fer alguna cosa. No podem acontentar-nos amb què les coses no es facin. Qui
s’acontenta, està donant el vist i plau a allò
que té, encara que després es queixin. Tu
vas a la plaça o a qualsevol lloc on es reuneixen pensionistes, que estan passant el
matí, i sents que s’estan queixant i després
no es mouen. Com volem aconseguir alguna cosa si no fem res?
És Marea un moviment transversal?
Totes les persones, més o menys, tenim
una idea política, però això no s’ha de
mesclar quan treballes en un moviment
que és per millorar coses per a tots. El problema que té la persona que li pugen un
euro la pensió, el té, sigui del partit que
sigui, del pensament que sigui, tant si és
protestant com catòlic... Hem d’unir-nos
si volem aconseguir coses i no hem de
mesclar les idees.
És important poder comptar amb el suport dels joves?
Lamentablement, si els joves no s’hi apunten, tot el que nosaltres puguem fer... ho
aconseguirem, posarem pegats, però
aquests pegats, perquè siguin més grans,
han de ser amb el suport de les persones
joves. Ells són els que podran continuar
exigint el que abans vam aconseguir.
El 30 d’abril, presentàveu una moció.
La moció és una proposta que es presenta a ajuntaments de tot l’Estat perquè ens
donin suport per rebutjar el producte eu-
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“Quan s’han
aconseguit coses,
és perquè la gent
es movia”
nnnnnn
ropeu de pensions, perquè són com tots
els plans de pensions. Té una desgravació
dels estats, no està garantit i, la gent, que
cobra el que cobrem, no pot fer-se un pla
de pensions. Ho estan fent perquè volen
que als estats, en un futur, es cobri el 4050% menys de pensió i es confiï en els
plans de pensions. A més, en el programa
que ja estan començant a fer, volen que
una persona es jubili als 67 o 70 anys.
I vosaltres defenseu la jubilació als 65.
Tenim una vida més llarga, però també
ens mereixem poder-la gaudir. L’inconvenient és que, també, si allarguem els
anys de la gent que està treballant, més difícil serà col·locar al 50% de joves que tenim sense feina. Val més no allargar i que
la gent jove comenci a treballar. I no vull
oblidar els de 45 o 50 anys que no troben
treball o no els hi donen.
Quina és la pròxima data assenyalada
al calendari de Marea Pensionista?
El 5 de maig. Marea Pensionista Catalunya fa cinc anys. Es faran manifestacions
a tot l’Estat, però a Catalunya no farem
res d’això, sinó una trobada, al pavelló del
Vall d’Hebron, de totes les Marees de Catalunya.
Sandra Rivera
Intus

