n núm. 185
febrer - març ‘13

Amb l’obertura de
l’aparcament del
costat de l’escola
El Martinet ja
sumen 49.000 m2
d’espais gratuïts
n pàg. 12-13

30 anys i 10.000 pàgines de notícies de l’Ajuntament i Ripollet. n pàg. 3-7
El nou pressupost municipal
és de 26,1 ME, un 2,3% menys
n pàg. 10
Tornen les activitats de la
Gent Activa
n pàg. 19
Joventut i Ocupació posen en
marxa dos plans per a aturats
n pàg. 35

Més de 500
persones i
una desena
de comparses desfilen
a la Rua de
Carnaval
n pàg. 22-23
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La crònica de Ripollet en 10.000 pàgines
El Butlletí informa des de fa tres dècades de la gestió municipal de l’Ajuntament i l’actualitat local de Ripollet
Aquest 2013 s’assoleixen tres dècades
d’informació municipal
periòdica a Ripollet. El
març de 1983 sortia al
carrer el primer número
del Butlletí d’informació
municipal. Fins aquell
moment, l’explicació al
ciutadà sobre la gestió
de l’Ajuntament s’havia
limitat a fulls puntuals i
9 números d’un primigeni Butlletí d’informació
urbana. Des d’aquella
data i al llarg de les
darreres tres dècades,
s’han editat prop de
10.000 pàgines de notícies municipals, en 222
números; 37 a l’època
1983-1993, més 185 de
desembre de 1993 fins
avui. Darrera aquests
continguts trobem la
firma de professionals
i empreses que han treballat per donar el millor
servei a la ciutadania.

Les portades del Butlletí reflecteixen l’evolució del disseny i continguts de la publicació al llarg de la seva història

Tres etapes

Fins l’any 1983, la comunicació municipal de
l’Ajuntament de Ripollet
es basava en l’edició d’uns
fulls informatius ciclostilats de dos o quatre pàgines, que eren una mena
de taulell d’anuncis i avisos i, puntualment, una
desena d’edicions més
àmplies, sota el nom Butlletí d’informació urbana.

Iª ETAPA, Nº9 (01/1981)

Oferien, principalment,
informacions sobre obres
públiques, impostos i els
actes de la Festa Major.

A les portes de les
eleccions municipals de 1983, que
van revalidar al
difunt Carles Ferré
(PSUC) en el seu
segon mandat, es
va posar en marxa
el que es va anomenar ‘II Època’ de
la publicació, ja
amb un format estàndard de revista,
des de l’acabat de
crear Gabinet de
Comunicació, coordinat per Emiliano Mora, periodista i advocat i actual
secretari de l’Ajuntament.
La publicació va néixer
en ple esclat dels mitjans
de proximitat, després

de l’autoafirmació democràtica que va significar la
frustració del cop d’Estat
del 23-F i poc després de

la creació, per part de la societat civil, de les emissores Ràdio Ripollet i Antena
Directa i, seguidament, la
Revista de Ripollet.
L’impuls del mitjà
municipal va ser
degut a la necessitat de comunicar
la gestió consistorial, centrada en
aquells moments
en aconseguir serveis bàsics, com
ara la construcció
del Mercat Municipal de la plaça
de Pere Quart (portada inferior a la
dreta), en un marc
de construcció de
la societat democràtica.
2ª ETAPA, Nº1 (02/1983)
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Durant aquesta etapa,
de 1983 a 1993, El Butlletí va introduir el color i
va relatar la construcció
d’equipaments pràcticament inexistents, com ara
escoles, parcs i el Casal
d’Avis, així com diverses
promocions de pisos de
protecció oficial, el desmantellament del campament gitano del riu o la
campanya cívica ‘Ripollet,
bonic i net’. El 1993 es van
incorporar els articles dels
partits polítics.

El Butlletí s’edita de
manera periòdica
des de 1983 i ha
relatat la construcció d’equipaments i
serveis, pràcticament
inexistents fins al
moment.
2ª ETAPA, Nº18 (03/1989)

3ª ETAPA, Nº1 (12/1993)

Després de dos anys amb
el format DINA3, El Butlletí
va tornar al format DINA4 i
es va ampliar a 24 pàgines,
a partir de 1993, quan es va
fer càrrec del Departament
de Premsa la periodista
Anna Gonzàlez, que va
dirigir El Butlletí fins l’any
2004. Gonzàlez és l’actual
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directora de Comunicació
de l’Entitat de Mediambient. Van estar a la secretaria de redacció Mònica
Herrera (actual responsable de Premsa) i Natividad
Román. L’elaboració dels
continguts va anar a càrrec d’EMA Publicacions,
amb la periodista Àngels

2ª ETAPA, Nº31 (12/1991)

3ª ETAPA, Nº50 (03/2000)

Leiva al capdavant de
l’equip de redacció i el fotògraf Miquel Alba. El 1997
s’incorpora la publicitat i
el 2000 es passa al format
DINA3 plegat i un disseny
mixt entre revista i diari.
Aquesta etapa El Butlletí
recull la consolidació d’una
gran vida cultura i associa-

tiva, que distingeix Ripollet
pel seu dinamisme.
El 2001 Juan Parralejo
(PSC) entra d’alcalde i al
poc temps esclata la polèmica per l’Ecoparc de
Montcada. Així mateix, El
Butlletí explica la restauració del Molí d’en Rata i
l’obertura de la deixalleria,

4ª ETAPA, Nº72 (05/2002)
5ª ETAPA, Nº95 (06/2004)

el Club de la Feina, el vial
del riu i l’acord del Mas
Duran.
El 2002 pren el relleu a
EMA l’empresa DeBarris i la
periodista Remei Herrera
s’encarrega de la redacció,
després de passar per Ripollet Ràdio i la direcció de
la Revista de Ripollet.
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n El Butlletí compta actualment amb 6 edicions de 40
pàgines i una tirada de 17.000 exemplars bustiats.
Finalment, a partir de 2004
es fa una remodelació de
la comunicació municipal
i el periodista Toni Miralles,
fins aleshores responsable
de Ripollet Ràdio (1997) i
els continguts de la web
municipal (2001) dirigirà
també El Butlletí, cosa que
permet una gestió integral
dels mitjans, que passen a
funcionar com una redacció única, al mateix temps
que El Butlletí serà totalment en català.
Durant uns mesos el Patronat de Comunicació debat
El Butlletí i encarrega a la
redacció un nou projecte,
que culmina el 1997 amb
el naixement del BR. L’equip
s’amplia amb les periodistes Laia Prats (ComRàdio)
i Francina Ricart (Ràdio
Barberà). El nou format
donarà més presència a
les informacions culturals
i s’arriba a les actuals 40
pàgines.

5ª ETAPA
Nº124 (02/2007)

n La impressió d’El Butlletí es finança en un 90% amb
publicitat dels comerços i empreses de Ripollet.

5ª ETAPA
Nº 150 (06/2009)
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La comunicació municipal, un dret
La cronologia dels mitjans
municipals comença el
1983 amb les edicions regulars d’El Butlletí. El 1998
s’enceta la programació
estable de Ripollet Ràdio,
que prenia el relleu a Ràdio Ripollet (1982-1997).
L’any 2001 es posava en
marxa la web municipal,
el 2006 la GuiAgenda, el
2009 l’Agenda de Ripollet
i el 2011 és renovada i
ampliada la web, coincidint amb el seu desè aniversari, al mateix temps
que naixia el diari digital
InfoRipollet <info.ripollet.
cat>.
A tot això, cal sumar altres
serveis, impulsats el 2011,
com ara la web de la Ràdio
a la carta <ripolletradio.
cat>, el canal de vídeo de
YouTube Ripollet TV i la
presència de la informació municipal a les xarxes
socials, a través d’InfoRipollet a Facebook i Twitter.

10.000 pàgines

En aquests 30 anys, els
mitjans municipals han
posat negre sobre blanc,
banda sonora i imatge
a l’actualitat local. S’han
editat prop de 10.000 pàgines d’informacions i fet
40.000 fotografies, més de
50.000 hores de ràdio, desenes d’anuncis i cartells i
a la web, 8.000 notícies i
2.500 programes.

Un esforç de molts

No obstant, els mitjans
solen parlar molt poc
d’ells mateixos. L’objectiu
d’aquest reportatge és
explicar com és el dia a dia
de la redacció de mitjans
municipals de Ripollet i
el seu paper com a servei
públic a l’abast de tota la
ciutadania. Una feina que
no hauria estat possible
sense el suport dels professionals i empreses que
hi han treballat, així com
els voluntaris i becaris que
hi han col·laborat. Tots ells
són l’actiu d’uns mitjans de
proximitat que, en aquests
moments de globalització,
continuen essent un dret i
una necessitat.
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En cada número es dedica
un espai fix a la programació del Teatre Auditori. La
publicació es tanca amb
les seccions: Joventut,
Ocupació, Esport, Comunicació i una entrevista a
la contraportada.
Del Butlletí va néixer l’any
2009 l’Agenda, que actualment té 16 pàgines i 5.000
exemplars, distribuïts per
les botigues.

La web, motor de la
informació municipal

Els mitjans municipals donen sortida multimèdia i multiplataforma a les notícies locals

En aquests 30 anys
s’han editat prop
de 10.000 pàgines
d’informacions i s’han
fet 40.000 fotografies,
més de 50.000 hores
de ràdio, desenes
d’anuncis i cartells i
8.000 notícies -web.
La redacció única

Els mitjans municipals
funcionen com una redacció única multimèdia.
Significa que les informacions s’adapten i ofereixen
simultàniament a través
de diversos canals: premsa, ràdio, vídeo i web. Això,
és possible per l’aposta
multimèdia realitzada durant la darrera dècada, fet
que ha permès optimitzar
els recursos i configurar
el petit equip, encarregat
d’informar de tot el que
passa i es fa a Ripollet,
amb l’objectiu d’arribar
a tots els públics i a través de diferents mitjans i
suports.
Les notícies es ‘fabriquen’
a partir de les notes que
cada dia arriben a la redacció, convocatòries de
premsa, trucades i correus
d’entitats i veïns, així com
de la pròpia curiositat
periodística pel que passa
al voltant. Setmanalment,

l’equip es reuneix per coordinar agenda i planificar
el repartiment de la feina i
la cobertura d’actes.
Les informacions s’elaboren amb criteris periodístics, a partir de les
anotacions, documentació, gravacions d’àudio i vídeo, fotografies
i material d’arxiu. Cada
mitjà té les seves característiques i llenguatge
i precisa d’una extensió,
estil de redacció i domini
d’un programari específic
professional (programes
d’edició de publicacions,
disseny, retoc fotogràfic,
muntatge de vídeo i so).
Amb aquests continguts
s’elaboren, principalment,
El Butlletí (17.000 exemplars); l’Agenda mensual
(5.000), agendes i butlletins informatius horaris;
l’Info radiofònic setmanal i
les notícies i actes d’agenda de la web municipal.
A més, es fan les falques
de la ràdio, cartelleria i
fotografies.

L’escrit queda

El Butlletí municipal està
dissenyat, compaginat i
redactat íntegrament per
la redacció dels mitjans
municipals. Té 40 pàgines
i una tirada bimensual de
17.000 exemplars, bustiats a domicili a totes les

cases, comerços i empreses de Ripollet. La seva
impressió es finança en un
90% gràcies a la publicitat.
El Butlletí municipal fa
un seguiment bimensual
de tot el relacionat amb
la gestió municipal, els
acords adoptats als plens
i juntes de govern, així
com les obres i projectes
en marxa. Així mateix, dedica més de la meitat de la
publicació a la cultura i a
donar difusió a les activitats dutes a terme per les
entitats de la vila.
Cada edició s’obre amb
un tema de creació pròpia, principalment sobre
un servei o un tema de
rellevància social o cultural. La resta de la revista
s’estructura en seccions:
Opinió (articles dels cinc
partits amb representació
municipal), Govern (plens,
juntes, Mancomunitat Intermunicipal i Consell Comarcal), Via pública (urbanisme) i Serveis (educació,
salut i medi ambient -que
inclou una col·laboració
sobre meteorologia, realitzada per la Casa Natura-) i Societat (polítiques
d’igualtat, solidaritat i
entitats socials). El segon
bloc està dedicat majoritàriament a la cultura, tant
la promoguda pel PMC
com per les associacions.

Amb de 500 i 1.000 visites d’IP diferents diàries,
la web és actualment el
motor de la informació
municipal.
L’ús d’internet, cada vegada més preferent i intensiu, ha fet esdevenir
aquest canal prioritari
per a la comunicació que
genera l’Ajuntament i la
difusió general de l’activitat de la vila.
Això afecta també a l’organització de la redacció,
que fa una primera versió
de les notícies per a web,
que després adapta en
format breu per al butlletí informatiu horari, de
forma més àmplia i amb
talls de veu o entrevista
per a l’informatiu setmanal i, finalment, es fa un
text actualitzat a data de
tancament per al Butlletí.
La web permet donar
notícies i actes d’agenda
de manera immediata, en
qualsevol moment i lloc.
A mitjanit es publiquen
les novetats de la jornada
i, habitualment, es fa una
actualització a mig matí i
una altra al vespre.
Les informacions venen
acompanyades de fotografies i es poden completar amb documents
per descarregar i materials audiovisuals, que se
serveixen des de la web
de la Ràdio a la carta <ripolletradio.cat> i el canal
Ripollet TV a YouTube.
Per tal de facilitar la feina
en equip, la Redacció disposa d’una adreça electrònica comuna pmcom@ripollet.cat i una àrea comu-
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n La producció de continguts d’El Butlletí, la ràdio i les
webs s’elabora en una redacció única multimèdia.

n Els mitjans municipals i els seus professionals es van
adaptant als canvis tecnològics per arribar a tothom.

Després d’El Butlletí el
1998 es va posar en
marxa la ràdio municipal, el 2001 la web, el
2006 la GuiAgenda, el
2009 l’Agenda cultural
i el 2011 la Ràdio a la
carta i RipolletTV.
na virtual, on s’aboquen,
de manera sistematitzada,
els textos, les gravacions i
les fotografies.
La web i la ràdio municipals són els mitjans més
immediats. En el cas de Ripollet, la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament
de Ripollet va apostar des
del primer moment, l’any
2011, per un servei de
notícies web potent.
Amb un fons de més de
8.000 notícies i prop de
5.000 actes d’agenda, la
web municipal s’ha consolidat com el canal informatiu amb més continguts i
visites de Ripollet. A més,
permet la descàrrega lliure del material gràfic i
la inserció de vídeos de
producció pròpia.
Aquesta amplitud de continguts va portar, l’any
2011, a la creació de la
marca InfoRipollet, que
compta amb un diari digital <info.ripollet.cat> i un
servei automatitzat d’alertes sobre les novetats diàries, a través de les xarxes
socials Facebook i Twitter,
especialment pensat per

Els periodistes de l’equip de redacció

als usuaris d’smartphones.

La ràdio vs el vídeo

Tot i l’atractiu del vídeo,
que va donar 10.000 visionats de Ripollet TV del
6/11-11/12, la ràdio continua essent el pal de paller
de l’audiovisual a Ripollet,
amb prop de 100.000 descàrregues des de la seva
posada en marxa al 2011).
La riquesa de l’emissora es
basa en la llarga tradició
de voluntariat de la radiodifusió local, on es combina l’experiència de col·
laboradors amb prop de
30 anys a les ones locals,
amb una nova fornada
de joves i entitats que, al
llarg de les dues darreres
temporades, s’han sumat
al projecte i que estan
donant vida i continuïtat
a una programació, amb
uns trenta-cinc espais entre setmanals, quinzenals
i mensuals.

Quant a les notícies locals,
a partir de les elaborades
primer per a la web, cada
matí es confeccionen els
butlletins informatius i les
agendes. A més, els divendres, a les 13 hores, s’emet
l’Info, amb notícies amb
talls de veu i entrevistes
en viu als estudis o per
telèfon.
Ara, el gran repte és el
vídeo. Fins al moment, ja
s’han fet prop d’un centenar de produccions, sobretot d’exposicions i plens.
Aquest és el mitjà més
laboriós i complex de tots,
però també, gràcies a les
noves tecnologies, el que
té més camí per recórrer.

El futur és a les
xarxes socials

Internet ha revolucionat,
en poc temps, la manera d’informar. Gràcies a
l’aparició i extensió de les

xarxes socials fa només
cinc anys hem passat de
la societat que garanteix
el dret del ciutadà a estar
informat, al ciutadà informador.
Facebook, Twitter i els
blogs faciliten que qualsevol persona o entitat pugui fer públiques les seves
informacions, opinions
i materials audiovisuals
d’una manera immediata,
senzilla i gratuïta. A més,
permeten la interacció
amb altres usuaris, incloent els mateixos mitjans
de comunicació, que ara
disposen de noves fonts
de les quals nodrir-se.
Diferents departaments
de l’Ajuntament compten
amb els seus propis canals
a les xarxes socials, des
d’on s’adrecen a col·lectius
específics. Quant als mitjans municipals, disposen d’un servei d’alertes

a través de Facebook i
Twitter, sota el denominador comú InfoRipollet,
amb desenes d’usuaris
agregats, que escriuen
comentaris i informacions
i reenvien als seus contactes els enllaços a aquells
continguts i activitats que
consideren interessants.
Es tracta de fonts inesgotables de notícies que,
al mateix temps, realimenten la lectura de les
publicacions i les visites a
la web municipal, la Ràdio
a la carta <ripolletradio.
cat> i Ripollet TV a YouTube. Dos exemples són
la mitjana de 100 descàrregues de cada programa
de ràdio o el Ple, que té
més visites via web que
públic a la sala.
Gràcies a les xarxes socials, la comunicació de proximitat esdevé més democràtica i participativa que
mai. Però no cal oblidar
que també són el terreny
perfecte per al sensacionalisme. En aquest sentit,
no poden substituir, però
sí que complementen als
mitjans i són el termòmetre de la societat actual.
Redacció dels mitjans
municipals. Regidoria de
Comunicació
Rambla de Sant Jordi, 6, 1r
Tel. 93 594 20 48 i estudis
de ràdio 93 594 21 64
pmcom@ripollet.cat
@InfoRipollet
ripollet.cat
info.ripollet.cat
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Comprometidos Els solars buits,
una oportunitat
per a Ripollet

Apoyo municipal a
los desempleados
y estafados por las
preferentes

Tres potes prou Indignats amb
importants per la corrupció
a l’avanç

Les conseqüències de la crisi econòmica són diverses.
L’ensorrament del sector de la
construcció ha deixat Ripollet
ple de solars buits, bastides a
les voreres, obres sense acabar...
Al cap dels anys d’estar sense
ús aquest elements acaben
deteriorant-se. Així ens trobem
a hores d’ara amb multitud
de solars bruts, plens de runa
i escombraries, herbes i tot
tipus d’animalons insalubres.
Les bastides eternitzades sobre les voreres continuen sent
un entrebanc pels vianants i
acaben esdevenint perilloses.
Les obres a mig fer es van deteriorant... I les empreses que
van promoure totes aquestes
obres se’n renten les mans. Ni
a curt ni mitjà termini no es veu
que el sector de la construcció
hagi de revifar. Cal que des
de l’Ajuntament es faci front a
aquest nou problema i que no
només es vetlli per a què els
propietaris i promotors compleixin les seves obligacions de
conservació i neteja dels espais,
bastides i edificacions a mig fer,
sinó que es fa necessari que es
plantegi què se n’ha de fer en
els proper anys amb aquests
espais buits i a hores d’ara insalubres i perillosos. En la nostra
opinió cal retornar-los al servei
de la ciutadania: com a aparcaments públics, com a espais de
lleure, o d’horts urbans. Cal que
en aquest tema l’ajuntament
prengui la iniciativa i no hagi
de ser el veïnat, com fins ara, el
que reclami la seva conservació
i neteja. No només cal mantenir
nets aquests espais, sinó que cal
dotar-los de nous usos ciutadans. Estaran buits molt temps.

No sirve el Ayuntamiento si
en estas circunstancias falta
su aportación a la salida de
la crisis. Ripollet está en el
grupo de cabeza en desempleo comarcal. Desde el PP de
Ripollet ya advertimos mucho
antes de las elecciones municipales que la incapacidad
por aumentar equipamientos ni mejorar el transporte
en Ripollet agravaría este
gravísimo problema. Ahora
le reclamamos al gobierno
municipal de PSC y CiU que
salgan del inmovilismo para
enderezar la situación.
Es preciso apostar desde el
Ayuntamiento con trabajo, ingenio y recursos municipales
por los principales motores
económicos y sociales de Ripollet. Nosotros hemos iniciado el año con propuestas concretas para mejorar la imagen
y el protagonismo comarcal
con la Fiesta Mayor. Seguiremos en 2013 proponiendo
mejoras para la actividad
comercial, los servicios, etc.
que deberían, en su conjunto,
alcanzar el objetivo municipal
de mantener y recuperar la
actividad económica y social
de Ripollet.
Nuestro compromiso con
los estafados por las preferentes en Ripollet se mostró
reflejado con la unanimidad
municipal de la que formamos parte. Creemos que el
acuerdo estatal entre partidos
es el camino para aportar
entre todos, soluciones a los
grandes problemas de los que
también, todos juntos, debemos afrontar y solucionar.

En aquests moments convulsos
en general, on la credibilitat
de la classe política esta en els
pitjors moments des de la transició, on la crisi econòmica ens
te agonitzant i on la sobirania
de la ciutadania del poble de
Catalunya ens la tenen limitada i coartada, toca treballar en
aquests tres fonts, ocupació,
sobirania i honestedat de la classe política. Toca treballar-los a
nivell local però per descomptat
a nivell de país. En aquest sentit
cal remarcar algunes noticies
que en mig de la tempesta ens
permeten intuir una espurna
de llum. Ens hem d’alegrar de
que finalment l’empresa nipona
Nissan hagi decidit, després de
llargues negociacions i quan
semblava que tot estava perdut,
que la producció del nou model
de vehicle es quedi a Catalunya
i que doni futur a una empresa
tant important per Barcelona.
En segon terme, hem de fer
entre tots que la política sigui
conduïda per aquells que ho
fan amb honradesa i afany de
millora col·lectiva. En aquest
sentit volem encoratjar al President Mas per a que tiri endavant
en la reunió conjunta dels tres
poders públics, mesures contra
la corrupció política. I en tercer
terme es important continuar
treballant pel dret a decidir del
poble català, més d’un milió i
mig de ciutadans així ho van

Durante el Pleno del mes de enero
se aprobaron diversas mociones,
entre ellas la que apoya a las personas afectadas por la estafa de las
preferentes. También se aprobó
otra moción en relación con los
desahucios y, por último, una de
rechazo a la ley aprobada por el
gobierno del PP sobre el establecimiento de tasas judiciales. Esta
última dificulta el acceso a la justicia por parte de aquellos sectores
de población más desfavorecidos.
Esta sesión plenaria contó con
la presencia de muchos vecinos
y vecinas de Ripollet estafados
por la venta de preferentes. Los
socialistas estamos comprometidos con ellos desde el inicio
de su reivindicación. De hecho,
ya hace meses nuestro grupo
presentó una moción en el Pleno
denunciando esta estafa colectiva.
Ahora, con la aprobación de esta
moción, damos un paso más en
nuestro compromiso, poniendo
en conocimiento de la fiscalía la
actuación llevada a cabo por las
entidades bancarias de Ripollet
que hayan vendido participaciones preferentes y otros productos
de alto riesgo entre nuestros
vecinos y vecinas. Al mismo tiempo pedimos que se investigue
la comisión de un posible delito
de estafa.
Por otro lado, a pesar de la grave situación de crisis y de las
dificultades económicas de las
administraciones, el PSC está comprometido con el mantenimiento
de la vía pública y de los servicios
municipales. En este sentido,
cabría destacar la reciente mejora
y ampliación de los vestuarios
del polideportivo, así como el
pintado de la señalización viaria y
la incorporación de nuevas zonas
de aparcamiento disuasorio, en la
zona del Martinet y próximamente
en el solar del antiguo casino.
Todo ello demuestra que en el
PSC estamos al lado de nuestros
vecinos y vecinas, comprometidos con el mantenimiento de los
equipamientos municipales y con
la prestación de unos servicios
públicos de calidad.

exigir en la manifestació de
l’onze de setembre de 2012
i en les passades eleccions al
Parlament de Catalunya. Perquè
aquest dret també forma part
important per aconseguir el
primer punt esmentat, la nostra
recuperació econòmica.

Cal que manifestem clarament
en aquest escrit la nostra indignació per els casos de corrupció
que s’han anant descobrint
aquest últims mesos. Estem
parlant, per exemple, dels casos
Bárcenas, ITV o Mercuri. Aquests
casos de corrupció estan afectant molt negativament a la
credibilitat de la democràcia. A
més, aquests casos de corrupció
afecten a aquells partits, amb
responsabilitat de govern, que
ens apliquen retallades als nostres drets en nom de l’austeritat.
Aquests partits estan dirigint
el desmantellament de tot lo
públic per afavorir la iniciativa
privada, posant rumb cap a un
règim radicalment neoliberal
Un règim en que les persones
treballadores, les aturades, la
gent gran i el jovent son darrere
del enriquiment d’una elit corrupta que viu dels sacrificis del
99% de la població.
Si això no fos suficient, el perill
de la imposició d’una presidència de l’Estat espanyol per part
d’un tecnòcrata“a lo Monti”està
més a sobre que mai. Ara tenen
l’excusa perfecta, un Govern
corrupte i que ha perdut totalment el suport popular que va
rebre a les eleccions. La imposició d’un tecnòcrata a la nostra
casa implicarà una acceleració
del procés de radicalització del
capitalisme, és a dir, l’acceleració
de l’empobriment econòmic i
de drets civils dels treballadors
i treballadores.
La unitat de la lluita és més necessària que mai, cal que els
indignats, els partits, els sindicats, el teixit associatiu i tota
la ciutadania actuem i diguem
prou. És temps de lluita.
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Les mocions prenen protagonisme al Ple
La Plataforma d’estafats per les Preferents omplen la Sala de Plens aquest mes de gener per reclamar justícia
El punt més destacat
del Ple Municipal del
mes de gener va ser el
de les mocions, on s’hi
van debatre cinc dels sis
textos previstos. El tema
principal de la sessió va
ser el dels estafats per
les preferents. Molts
dels afectats es van presentar a la sala de plens
per tal d’escoltar en directe la unanimitat de
tots els grups municipals
a l’hora de reclamar que
la Fiscalia estudii un
possible delicte d’estafa
per part de les entitats
bancàries.
Al despatx d’ofici es va donar
compte, entre d’altres punts,
d’una modificació de crèdits
de prop de 17.000 euros que
el Consell Comarcal dedica
a beques escolars. També
es va acordar l’actualització
dels representants del grup
municipal de COP-CpR en el
Patronat Municipal de Cultura i en la Comissió d’Honors i
Distincions, amb el nomenament en els dos càrrecs de
la regidora Eva Fretes, amb
el vot favorable de PP i CpR
i l’abstenció de la resta de
grups. El següent acord va
ser l’actualització dels representants del grup municipal
del PP com a portaveu i en
els diferents organismes municipals, després del canvi de
regidors. Tots els grups es
van abstenir, excepte el vot
favorable del PP.
A la sessió també es va donar

Marcos Gayan, del PP
va prendre possessió del
càrrec durant la sessió del

31 de gener
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Eva Maria Fretes, pren
Ple de desembre

possessió al

La Sala de Plens era plena de gom a gom

vistiplau a l’acord d’aplicació del Decret Llei del
govern central sobre les
noves condicions laborals
dels funcionaris i treballadors de l’Ajuntament, que
contempla una jornada de
37,5 hores setmanals, un
augment de les jornades
especials fins les 40 o 42,5

hores setmanals, 22 dies
laborals de vacances anuals
i 3 dies d’assumptes propis.
El punt va comptar el vot
favorable de PSC, CiU i PP i
en contra CpR i EUiA.

Ple del 20 de desembre

L’Ajuntament de Ripollet
acabava l’any amb l’apro-

vació del pressupost, que
supera els 26 milions d’euros, destinant bona part del
mateix a Serveis Socials i
Ocupació.
A la sessió es va donar llum
verda a un conveni d’associació amb l’Àmbit B30 i a una
modificació en els estatuts
del Consorci per la Defensa

Els Afectats per les Preferents prenen la paraula
Per acord de la Junta
de Portaveus i donat el
gran nombre de públic,
la primera moció a debatre va ser la de les preferents. Abans de passar
a l’exposició i votació del
punt, Joana Raja, membre
de la Plataforma d’estafats
per les preferents, va explicar com havia estat el
procés de comercialització de les preferents,
aconseguint enganyar a
milers de persones arreu
de l’estat i segrestant milers de milions d’euros dels
estalviadors. La moció pretén denunciar a la Fiscalia
de l’Àrea de Sabadell un
possible delicte d’estafa
per part de les entitats
bancàries en la venda de
participacions preferents
i altres productes d’alt risc.
També proposa la contractació de serveis bancaris

amb aquelles entitats que
no tinguin demandes per
aquest tema. Els 21 regidors
de l’Ajuntament van recolzar
el text.
Pel que fa a la resta de mocions, es va aprovar, tot i
l’abstenció del PP, la presentada per ICV-EUiA contra els
desnonaments a la residència habitual. Amb el vot en
contra del PP i el favorable
de la resta, PSC, CiU i COP
van proposar rebutjar les noves taxes de l’administració
judicial. També es va de-

batre i aprovar la moció
de CiU sobre la posició
del govern espanyol en
relació al dèficit català,
que es va aprovar amb
l’abstenció d’ICV-EUiA i
COP-CpR i el vot en contra
del PP. Per últim, també
va prosperar el text del
CpR, per tal que que a
partir de les properes eleccions, els representants de
l’administració a les meses
electorals puguin ser persones en atur qualificades
per fer-ho.

de la Conca del riu Besós.
El Plenari també va aprovar
definitivament les Ordenances Fiscals amb els vots
favorables de l’equip de
govern i el vot en contra de
la resta de grups.
Quant al pressupost, enguany s’ha realitzat una
reducció de la despesa ordinària del 2,3%, tot i que la
majoria de departaments
han reduït en un 5%, per
tal de mantenir aquelles
partides relacionades amb
Serveis Socials i Ocupació.
En el cas de Serveis socials
l’augment és del 7,37% i d’un
10,3% del Patronat d’Ocupació. En l’apartat d’inversions
es faran diferents actuacions
a partir d’aportacions supramunicipals, com ara el carril
bici, les obres del tanatori, la
rotonda d’accés a la C-58. Es
va aprovar amb els vots favorables de PSC i CiU, el vot en
contra de la resta de grups.
També es va acordar una
modificació de partides econòmiques de l’Ajuntament,
de 3.000 euros, el vistiplau
d’una delegació de competències a la Junta de Govern
Local respecte als procediments administratius en
curs dels sector de La Granja
i El Martinet i el mapa estratègic de soroll i de capacitat
acústica.
A l’apartat de mocions es
van aprovar tres mocions,
en defensa dels drets de
la infància, en defensa del
català i el model d’immersió
lingüística a l’escola i una
altra per instar al govern de
l’Estat que creï un reglament
de pisos buits per poder
aplicar un recàrrec a l’IBI
d’aquests habitatges.
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Es fan millores a la Deixalleria Municipal
El projecte té un cost d’uns 12.000 euros per tal de millorar la seguretat d’aquest equipament
Acords de les juntes
de govern local de
desembre

n S’aprova el calendari fiscal (veure calendari pag.19 ).
n S’entreguen els ajuts socials per als kits de la Creu
Roja de Cerdanyola–Ripollet–Montcada per valor de
2.500 euros.
n Se signa el conveni amb
l’Associació Jaume Tuset,
per termini d’un any el
contracte del Servei d’Assessorament Jurídic sobre
temes d’estrangeria adjudicat a l’Associació per
a l’Orientació, Formació i
Inserció de Treballadors
Estrangers.
n S’adjudica a la mercantil Construcciones Cour
89, el contracte menor
d’obres de millora del mur
de tancament de l’edifi-

deixalleria

ci municipal emplaçat a
la rambla Sant Jordi, 68,
per un valor estimat de
32.652,45 euros.
n Es concedeix a l’Associació Espanyola contra
el Càncer una subvenció

Municipal

directe per un import de
1.360 euros per a finançar les seves activitats de
l’exercici 2012, que representa el 14% del pressupost del projecte presentat.

n S’aprova l’acceptació
de la subvenció atorgada
per la Generalitat de Catalunya per un import de
8.112 euros, com a suport
econòmic per a la programació estable d’activitats

El Ple de la Mancomunitat aprova
un pressupost auster
La Comissió va destacar la tasca que està realitzant l’Oficina de Mediació Hipotecària
La Comissió Gestora de la
Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac ha
aprovat un pressupost de
360.260. euros per al 2013,
un 1,68% superior que el
de 2012. El finançament
del pressupost del 2013
prové majoritàriament de
les aportacions realitzades
pels tres ajuntaments que
formen la Mancomunitat i
per la Generalitat.
Durant la sessió de la Comissió gestora, l’alcaldessa
de Cerdanyola del Vallès,
Carme Carmona, l’alcalde
de Ripollet, Juan Parralejo,
i l’alcaldessa de Montcada
i Reixac, María Elena Pérez,
han coincidit en qualificar el pressupost aprovat
d’auster, conservador i de
contenció davant el context econòmic actual. En el
decurs del Ple, l’alcaldessa
de Cerdanyola i presiden-

darrera sessió plenària de la

ta de torn de la Mancomunitat, Carme Carmona,
va valorar positivament el
funcionament del Servei
de Mediació Hipotecari que
funciona des del passat mes
de setembre.
Segons les dades, fins el 13
de desembre, s’han atès a
62 famílies amb problemes
de pagament del crèdit
hipotecari, i fins el 31 de
gener de 2013 es tenen pro-

Mancomunitat

gramades 49 visites més.
Les famílies que s’atenen
al servei venen derivades
principalment pels Serveis
Socials dels tres ajuntaments, de Càritas i de les
Plataformes d’Afectats per
la Hipoteca.

Servei de Mediació

El Servei de mediació s’ha
creat gràcies a un conveni
entre els tres Ajuntaments,

per dur a terme tasques de
mediació entre les famílies
que es troben amb greus
dificultats de pagament
dels seus deutes hipotecaris i les entitats financeres.
Aquest servei no comporta
cap contraprestació econòmica a la Mancomunitat
atès que s’ofereix per una
voluntària de Càritas i pel
personal de la Mancomunitat. L’atenció al públic
es realitza els dimarts i els
dijous a l’edifici de la Creu
Roja que és propietat de la
Mancomunitat. Els usuaris,
però, han de demanar cita
prèvia telefònica per tal de
programar la visita. Cal destacar també, que donada
l’alta demanda del servei de
Mediació, el proper mes de
gener s’incorpora un nou
voluntari de Càritas, del sector de banca, per atendre
als ciutadans que demanin
ser atesos pel servei.

culturals de caràcter professional en l’àmbit de les
arts escèniques per l’any
2012.
n S’encarrega a SIRESA
SA, responsable de la gestió del servei municipal
de deixalleria, les obres i
instal·lacions necessàries
per a millorar la seguretat
de la Deixalleria Municipal
per un import total de
12.318,15 euros.
Aquest projecte consisteix
en la instal·lació d’un tancament perimetral amb
muntants cada 2 metres
( 6.848 euros); tancament
del magatzem destinats als
residus especials ( 3.204,32
euros); instal·lació d’un
sistema de vídeo vigilància
exterior ( 1.295 euros); i
instal·lació d’un sistema
de seguretat informàtic
(1.496,40 euros).

Dismineix la
població de
Ripollet
Segons dades del departament d’estadística de
l’Ajuntament de Ripollet,
37.475 és el nombre de
veïns i veïnes a 31 de
desembre de 2012, la
qual cosa representa 207
persones menys que l’any
anterior. Aquesta dada i
altres estadístiques relacionades amb la població
i la gestió ciutadana s’han
publicat en la memòria
que ha presentat l’OAC.
Del total de persones que
viuen a Ripollet, el 50,11
per cent són homes i el
49,89 per cent dones; el
89,05 per cent són de
nacionalitat espanyola i
el 10,95 d’altres nacionalitats. Aquest percentatge
es manté bastant estable
amb una tendència a la
baixa des de l’any 2008.
Per edats, el gruix de la
població, un 66,18 %, està
entre els 18 i els 65 anys;
el 21,21 % són menors
d’edat i el 12.61 % són de
més de 65 anys.
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Més de 49.000m2 d’aparcament gratuït
Ripollet té 9, a punt d’estrenar el desè, aparcaments gratuïts a més de 230 places de rotació a tot el municipi
Trobar aparcament a
prop del lloc on volem
anar sovint és complicat.
Amb l’objectiu de beneficiar al comerç local
i millorar la qualitat de
vida dels veïns i veïnes de Ripollet, des de
l’Ajuntament s’ha treballat durant els darrers
anys per tal de descongestionar els diferents
barris del municipi.
En total a Ripollet hi ha 9
zones d’aparcament gratuït. (veure pàg. següent). El
darrer espai habilitat com
a aparcament ha estat al
barri de Can Mas, al costat
de l’escola El Martinet. Durant 10 mesos, 11 persones
contractades pel Patronat Municipal d’Ocupació
han treballat en les obres
d’adequació d’aquest solar
per transformar-lo en un
pàrquing d’ús lliure a cel
obert.
Aquest espai, que compta
amb 39 places senyalitzades per a turismes i on
també podran aparcar
motocicletes, ja venia essent utilitzat habitualment
per estacionar per part del
veïnat de la zona, però no
reunia les condicions necessàries d’anivellament
ni accés. Ara, l’entrada a
l’aparcament és pel carrer
de la Font de Can Mas.

Nous Aparcaments

També a través d’un Pla
d’Ocupació està previst, en
breu, que s’inicii l’habilitació d’un desè aparcament
públic gratuït, al solar de
l’antic Casino, al carrer del
Sol. Aquest espai comptarà
amb una desena de places
i ajudarà a alleugerir una
mica més la zona del nucli
antic. El regidor de Comerç, Indústria i Turisme,
Joan Fandos i responsable
d’aquests equipaments a
l’Ajuntament de Ripollet,
en una entrevista al BR, ha
valorat molt positivament
aquest espais.
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aquesta neteja i ara passarem el càrrec a l’empresa.
BR. Ara està previst arranjar el solar de l’Antic
Casino?
Aquest espai requereix
una actuació més feixuga.
És molt estret, aproximadament unes vuit places,
però es descongestionarà
una mica aquella zona. Ja
s’ha netejat i està previst
fer l’obra a través d’un Pla
d’Ocupació.

Aparcament al costat del col·legi El Martinet

BR. Quina valoració fa del
nombre de places d’aparcament de Ripollet?
La valoració és positiva.
Això no vol dir que no
manquin espais per aparcament. Cal recalcar que
tret de l’aparcament del
Molí, la resta d’espais són
gratuïts. A excepció també
de la zona d’aparcament
limitat de l’eix comercial
de rambla Sant Jordi i Sant
Esteve que és de temps
limitat.
BR. Després d’uns quants
anys de posada en marxa,
quin és el resultat de la
zona blava gratuïta de
rotació de la Rambla?
El resultat també és positiu.
Les estadístiques ens diuen
que la zona està ocupada
entre un 85 i un 90% tant
matí com a la tarda. Fins i
tot ens estem plantejant
la possibilitat d’ampliarho a d’altres zones. Però
ho estem estudiant molt
acuradament perquè en la
resta de zones el comerç
no és tant massiu com al
centre de Ripollet.
BR. Recentment s’han
mantingut contactes amb
els propietaris d’alguns solars del municipi, a proposta del CpR a través d’una

Joan Fandos, regidor de Comerç, Indústria i Turisme

moció al Ple, per tal que
els habilitin com a aparcament. Quin ha estat el fruït
d’aquestes negociacions?
Nosaltres vam agafar amb
molt interès aquesta proposta pel fet de poder disposar de zones estratègiques d’aparcament, donat
que la intenció de l’equip
de govern era fer un aparcament municipal al parc de
Rizal, però malauradament
cap empresa va voler con-

Parc mòbil
Ripollet té, en
aquests moments,
un parc mòbil de
21.598 vehicles, repartit de la següent
manera:

cursar. Hi ha una sèrie de
solars que per la qüestió immobiliària han quedat buits
i estan una mica descuidats.
Ens hem posat en contacte
amb diferents empreses
per arribar a un acord. No
ha estat possible perquè
s’han tancat en banda. En
el cas especial del Cinema
Cot hem demanat que facin
neteja del solar perquè no
està en condicions. L’Ajuntament ha tingut que fer

Turismes - 15.477
Autobusos - 129
Camions - 2336
Tractors - 258
Remolcs - 224
Ciclomotors - 842
Motocicletes - 233

BR. Quines altres zones
necessiten zona d’aparcament?
A grans trets Ripollet no té
grans problemes d’aparcament, però hi ha zones que
requereixen una actuació
més important. El que
passa és que no tenim
espai. La població està
molt concentrada, especialment al centre i al barri
de Can Tiana-Pont Vell. En
aquest darrer és on hem de
fer un actuació important.
Una possible solució seria
un aparcament com la
zona blava de la rambla,
però s’ha d’estudiar amb
profunditat.
BR. Quant a aparcaments
de pagaments, tenen previst alguna actuació a
l’aparcament del Molí?
Nosaltres volem potenciarlo. De fet, a nivell comerç
de local i del Mercat ja hem
fet esforços perquè la gent
que va a comprar al centre
pugui gaudir d’una estona
d’aparcament gratuïta.
Actualment, hem fet un
conveni de prova, des del
mes de desembre, amb
l’Associació d’Espectadors
perquè els divendres al
vespre que hi ha espectacle al Teatre Auditori
també pugin oferir una estona d’aparcament gratuït
i estem en negociacions
amb el Gremi d’Hosteleria
per obrir l’aparcament divendres i dissabte fins a la
una de la matinada.

febrer
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Av. catalunya

32.000 m2
Av. Catalunya / Torrent
Tortuguer / Av del Mediterrani / C. de Barberà
del Vallès.

Zona Blava

de de rotació

230 places
Rambla de Sant Jordi i
Sant Esteve
Horari de rotació:
Laborables, de 9 a 13.30
i de 16.30 a 20 hores.
Dissabte de 9 a 14 hores.

Padró

1.969 m2
C. Padró / Camí de la
Serra

Can Clos

1.649 m2
Passatge de l’Institut.

Propera apertura
300 m2
Antic Casino
C. del Sol

Sarria de Ter

1.855 m2
C. de Sarrià de Ter / Sintermetal

Barri del Pont Vell

1.000 m2
C.Verge de Montserrat.

Martinet

1.500 m2
C. Sant Jaume / C. de la
Mercè

Can Masachs

535 m2
Parc del Riu Ripoll / Biblioteca Municipal i Ajuntament.

Pol. Ind cadesbank

6.480 m2
C. del Molí / C. de Bilbao

Sant Jaume

1.882 m2
C. de Sant Jaume / Comissaria Mossos d’Esquadra
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Ripollet tindrà un Pla de mobilitat
urbana abans de l’any 2015
La nostra població serà
un dels 18 municipis de
la segona corona metropolitana de Barcelona
que tindrà un Pla de
mobilitat, amb l’objectiu de millorar tant la
mobilitat com el medi
ambient. Els plans seran elaborats per la
Diputació de Barcelona
i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, a través
d’un conveni de col·
laboració signat el passat 8 de gener. Des del
consistori esperen que
aquest pla contempli la
connexió ferroviària del
municipi.
L’acord va ser signat pel
vicepresident primer de
la Diputació de Barcelona,
Josep Llobet, i el vicepresident de Transport
i Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), Antoni Poveda.
Aquest instrument de planificació té com a finalitat
principal la millora de la
mobilitat i, en conseqüència, la millora de la qualitat
ambiental. Per això s’hi
proposen actuacions per
augmentar la mobilitat en
transport públic, a peu i en
altres modes de transport
no motoritzats, com la

han rebut aquest pla “amb
satifacció”, donat que “en
aquest moment la mobilitat deixa molt que desitjar”. En aquest sentit,
l’alcalde ha explicat que
“difícilment podem fer una
aposta per l’alternativa del
transport públic, quan no
tenim connexió ferroviària
amb la nostra comarca ni
amb l’àrea metropolitana”.

L’estació de tren a Ripollet és la principal reivindicació del consistori

bicicleta, de manera que
disminueixi l’impacte negatiu dels desplaçaments
en vehicle privat.
Els plans hauran de definir
mesures concretes per
desenvolupar els plantejaments definits al Pla
Director de la Regió Metropolitana, elaborat per
l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM). El conveni també estableix la
creació d’una comissió de
seguiment formada per
dos tècnics de cadascuna
de les dues entitats, Diputació i AMB, per fer el
seguiment de l’elaboració

dels plans de mobilitat
urbana dels 18 municipis
de la segona corona metropolitana.

La segona corona

Els municipis per als quals
es redactaran els plans de
mobilitat són: Badia del
Vallès, Barberà del Vallès,
Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat,
Molins de Rei, Pallejà, la
Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu
de la Barca, Sant Climent
de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç

L’Ajuntament cedeix un solar al
pati de l’escola Els Pinetons
A mitjan gener van començar les obres del tancament
perimetral d’un solar que
l’Ajuntament ha cedit temporalment al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
destinar-lo a ampliar el pati
de l’escola pública Els Pinetons. Aquest solar es troba
entre l’escola i el carrer de
Barberà del Vallès.
Les obres seran realitzades
pel personal del Patronat Municipal d’Ocupació
(PMO).
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A través d’un conveni signat entre ambdues administracions, l’Ajuntament
de Ripollet ha cedit un
terreny municipal, d’uns
1.600 metres quadrats,
per complementar el recinte de la citada escola.
El personal del PMO netejarà i desbrossarà el solar i
executarà les obres de la
tanca perimetral que limitarà l’espai que s’ocuparà
temporalment. Quant a
les despeses de les obres,
uns 8.000 euros en total,

l’AMPA de l’escola Els Pinetons assumeix el cost de la
tanca, uns 4.000 euros, i el
PMO s’encarrega de la mà
d’obra, que suposa l’altre
50%. El Patronat, a més,
s’encarregarà de la direcció
facultativa de l’obra.
El conveni contempla la
cessió durant un any, a
partir que el solar sigui lliurat al centre, prorrogable
fins a un màxim de 4 anys.
Es preveu que les obres
estiguin acabades a finals
de febrer.

dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles
de Llobregat. Mitjançant
aquest conveni s’estableix
un acord de finançament
per al cost de redacció i
execució dels plans de
mobilitat urbana d’aquests
18 municipis, valorat en
1.109.481,80 euros. Aquest
import serà assumit a parts
iguals per la Diputació de
Barcelona i l’AMB, entre els
anys 2013, 2014 i 2015.

Ripollet, l’únic sense
tren

L’alcalde de Ripollet, Juan
Parralejo, ha explicat que

Parralejo: “En
aquest moment,
la mobilitat
deixa molt que
desitjar”.
Par ralejo espera que
aquest estudi ajudi “a seguir treballant i insistint
en la necessitat de poder
connectar-nos ferroviàriament” i creu que Ripollet és
un dels 18 municipis que
ha de tenir una “consideració especial”, donat que
sóm l’única població de
més de 20.000 habitants
de l’àrea metropolitana
que no té connexió ferroviària. Per l’alcalde, aquest
Pla de mobilitat, haurà
de contemplar algunes
alternatives de transport
públic mentre no tinguem
aquesta infraestructura.

febrer

- març 2013
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febrer

- març 2013

Es posen en marxa diverses iniciatives de
formació per a pares i mares d’alumnes
Durant el mes de gener s’han dut a terme diverses xerrades, tallers i jornades
de formació per a pares i mares d’alumnes de Ripollet, tant de primària com
de secundària. Ajudar als nostres fills a decidir el seu futur, parlar sobre sobre
el repte que suposa educar els nostres fills o aprendre en l’entorn educatiu del
nostre fill o filla són els objectiu d’aquestes activitats.

Durant el mes de gener
es va realitzar un cicle de
tres talles dirigits a pares
i mares amb fills adolescents, organitzat per la
Regidoria d’Educació i amb
el suport de la Diputació
de Barcelona. L’objectiu
d’aquesta activitat era reflexionar sobre aquesta
etapa de la vida i com els
adults que estan al costat
dels joves els poden acompanyar i donar suport en el
pas a la vida adulta. Intentar entendre què és un fill

adolescent, què comporta,
posar-nos en la seva pell i
recordar el pas per aquesta
etapa, són alguns dels elements que Elisenda Guardiola, ponent del taller, va
posar sobre la taula durant
les sessions. L’objectiu final
per a Guardiola era “trobar
eines i recursos que ens facilitin aquest acompanyament i entendre que com
a pares i mares no hem
nascut sabent com s’educa”. Els assistents també
van poder compartir entre

ells les seves experiències
i situacions quotidianes
amb els seus fills.
A les diverses sessions
també es van treballar dinàmiques i estils comunicatius, tant defensius com
de recolzament. L’última
sessió va girar entorn un
els temes que més preocupa als pares: els estudis
i la projecció professional
dels seus fills, així com es
pot acompanyar al jove
en aquesta presa de decisions.

Cicle de tallers per a pares i
mares a l’escola El Martinet
Entre els mesos de gener i maig de 2013, l’escola El
Martinet portarà a terme el primer cicle de tallers
per a pares i mares, sota el títol ‘Educar els fills,
un repte apassionant’. El cicle està organitzat per
l’escola, amb el suport de l’Associació Amics del
Martinet i la col·laboració de Connexions, Projectes
de Formació Sistèmica.
Els encarregats d’impartir els tallers són mestres,
psicòlegs i terapeutes, experts en pedagogia sistèmica. La importància vital d’una xarxa amorosa per
educar, les relacions de parella, els afectes i límits en
el sistema familiar i l’aprenentatge des de la perspectiva sistèmica són alguns dels temes proposats.
Totes les sessions, mensuals, tindran lloc de sis a vuit
del vespre, a les instal·lacions de l’escola El Martinet
(c. Sant Jaume, 30). Les sessions són obertes a tothom. Poden consultar preus i realitzar la inscripció
a <amicsmartinet.blogspot.com> o trucant al 93
594 75 22.

Tallers als instituts
Les AMPA dels tres instituts públics de la ciutat, Can
Mas, Lluís Companys i Palau Ausit, han organitzat
aquest curs diversos tallers adreçats a les mares i els
pares de l’alumnat. Així, a l’Institut de Can Mas proposen uns tallers d’informàtica i un de risoteràpia i al
Lluís Companys de manualitats. A l’Institut Palau Ausit
la proposta és diversa. S’ofereixen tallers d’informàtica,
ofimàtica, ball country, conversa de llengua francesa i
higiene postural. Les persones interessades en fer els
cursos poden matricular-se amb independència del
centre d’on provenen.

Un pas cap a l’Aprenentatge Servei
La Regidoria d’Educació ha organitzat dues jornades de formació per poder portar a terme una experiència pilot
La Regidoria d’Educació
i Polítiques d’Igualtat
ha organitzat, amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona,
dues jornades de formació sobre la metodologia Aprenentatge
Servei (ApS). L’objectiu
és poder portar a terme,
posteriorment, una experiència pilot al nostre
municipi d’aquesta nova
proposta educativa.
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L’ApS combina processos d’aprenentatge de
l’alumnat amb el servei a
la comunitat.
Una trentena de persones
de la xarxa educativa -directors, professors, AMPA
i tècnics municipals- han
participat a les sessions informatives del 25 de gener
i l’1 de febrer.
Els participants van rebre formació sobre
aquesta metodologia

d’aprenentatge
ApS. Després
d’aquestes jornades de formació,
i seguint les propostes sorgides
en les sessions de
disseny del Pla
educatiu local
Ripollet Educa,
s’estudiarà la realització d’una experiència
pilot d’ApS al nostre municipi.

Què és?

L’ApS és un projecte en
el qual els participants es

formen, treballant sobre
necessitats reals del seu
entorn, amb l’objectiu de
millorar-lo. Es treballen
valors i el compromís cívic.
L’aprenentatge servei és,
doncs, un projecte educatiu amb utilitat social,
on allò que s’aprèn es pot
transferir a la realitat.
Un exemple d’ApS és el
Connecta Jove, on els
alumnes ensenyen a gent
gran a utilitzar l’ordinador.

febrer

Serveis

- març 2013

Els centres públics i concertats tornen a
obrir portes de cara a la preinscripció
Les famílies interessades podran visitar totes les escoles del municipi del 26 de febrer al 8 de març
La Regidoria d’Educació
informarà en breu a totes
les famílies empadronades a Ripollet, amb infants nascuts l’any 2010,
els quals han de començar
l’escolarització a P-3, de les
Jornades de portes obertes de les escoles públiques i concertades. Aquestes ja es poden consultar a
<ripollet.cat>.
A més, l’escrit els informarà
sobre les beques de menjador i material escolar,
gestionades pel Departament de Serveis Socials.

Les sol·licituds de beques
es podran presentar del
8 al 26 d’abril de 2013 i es
podran trobar als centres
educatius del municipi,
públics i concertats, a les
oficines de Serveis Socials
(c. de la Salut, 1), a l’OAC i al
web de l’Ajuntament.
Tota la informació que es
generi sobre la preinscripció per al curs 2013-2014
es podrà trobar al web
municipal ripollet.cat, podent-se també consultar al
Departament d’Educació
(c. d’Isabel la Catòlica, 2).

Des de la Regidoria
d’Educació també es recorda a les famílies que es pot
sol·licitar a la preinscripció
tants centres com es desitgin (públics i concertats),
per conèixer les seves preferències en cas que el
nen o la nena no obtingui
plaça en el centre escollit
en primera opció. No obstant això, cal fer una única
preinscripció, que s’ha de
lliurar al centre educatiu
demanat en primer lloc,

tan sigui escola pública
com concertada.
Més endavant, i segons
consti a la normativa
publicada per la Gene-

ralitat, s’informarà a través del web municipal
www.ripollet.cat sobre
la preinscripció a la resta
d’ensenyaments reglats.

Les escoles renoven el seus
Consells Escolars de centre
El mes de gener es van renovar la meitat dels membres
dels consells escolars dels centres públics i concertats de
Catalunya. Un procés que, tal i com va fixar la Generalitat,
es va iniciar el 3 de desembre de 2012 i va finalitzar el 25
de gener, quan van restar constituïts tots els consells.
Les persones dels consells són escollides per un període
de quatre anys, però es renoven per meitats cada dos.
funcionament i organització dels centres

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius
que intervenen en la comunitat educativa: director o
directora, professors, alumnes i personal d’administració
i serveis. En els centres públics, la funció principal del
consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes
importants per al funcionament i l’organització del centre:
el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el
pressupost, etc. En el cas dels centres privats concertats,
el consell escolar debat i aprova els temes a proposta de
la titularitat del centre.
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23a edició del Dia de l’Arbre

El proper 22 de març al
matí la Regidoria de Medi
Ambient realitzarà la 23a
edició del Dia de l’Arbre,
amb la participació dels
alumnes de sisè de primària de les escoles del
municipi. El Dia de l’Arbre
és una activitat lúdica,
inclosa dins l’Agenda Primavera de la Casa Natura.
Té per objectiu repoblar i
millorar els espais verds de
Ripollet, així com augmentar la consciència ecològi-

ca dels nens i nenes que
que hi participen. Aquesta
activitat obre l’Agenda de
Primavera 2013.

Exposició INsectes
INcreïbles

Des del passat mes
d’octubre es pot veure a
la Casa Natura la mostra
INsectes INcreïbles, que
anteriorment es va poder
veure al Centre Cultural.
Es tracta d’una exposició
sobre la biologia i eco-

- març 2013

Al març s’estudiaran les aus
rapinyaires del Parc dels Pinetons

Paral·lelament a l’Agenda de Primavera, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de la
Regidoria de Medi Ambient, continuarà durant el 2013
amb el seu programa d’Activitats als parcs, rius i platges
metropolitanes de l’AMB. Així, el proper 3 de març, d’11
a 13 hores, es realitzarà al Parc dels Pinetons l’activitat
‘Les Rapinyaires del Parc’, impartida per membres de
l’Agrupació Ripollet Natura, amb la col·laboració de
l’entitat local FAUMED.
L’activitat pretén donar a conèixer algunes de les espècies de rapinyaires nocturnes i diürnes amb molta
presència al parc i les seves rodalies, així com les amenaces amb les que es troben actualment. L’activitat
comptarà amb diferents parts: la projecció d’un petit
vídeo de presentació d’algunes espècies a la Casa
Natura, un joc per conèixer alguns aspectes de la seva
biologia i un taller de dissecció d’egagròpiles (regurgitacions estomacals que fan algunes aus rapinyaires per
eliminar les parts dures de les preses de què s’alimenten:
plomes, ossos de rosegadors, etc). Cal inscripció prèvia.

logia dels insectes, realitzada per l’Agrupació
Ripollet Natura amb la
col·laboració de Faumed.

Casa Natura

Carretera de Santiga,
96. Telèfon 93 586 58
56. De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores.
Correu electrònic:
casanatura@ripollet.
cat.

L’any 2012, metereològicament parlant
Què tal si mirem com
ha estat, meteorològicament parlant, l’any
2012 a Ripollet? Durant
l’any passat, a Ripollet
es van recollir 366,8 l/
m2 de pluja, bastant per
sota de la mitjana anual,
que és d’uns 561,9 l/m2.
El mes més plujós va ser
octubre, amb 118,2 l/
m2 i el més eixut, gener,
amb només 2,0 l/m2 de
precipitació. El dia que
va ploure més va ser el 29
de setembre, amb una
precipitació acumulada
durant tot el dia de 49,0
l/m2.
Si mirem les temperatures, l’any 2012 ha estat
força normal, tenint en
compte el clima mediterrani imperant a Ripollet.
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La temperatura mitjana
anual ha estat de 15,8 ºC,
amb un hivern no massa
fred (temperatura mitjana
de 7,6 ºC durant els tres
mesos d’hivern, encara que
el dia 5 de febrer del 2012
es va enregistrar una temperatura mínima de -6,1 ºC,
rècord des de que tenim

dades) i un estiu calorós
i xafogós (la temperatura
màxima es va enregistrar
el 20 d’agost, dia en que el
termòmetre es va enfilar
fins els 37,9 ºC).
I ja parlant de les dades dels
darrers mesos (desembre
i gener), si en l’anterior
article pronosticàvem un

hivern bastant fred, aquests
darrers dies de gener no
ens donen pas la raó. La
temperatura màxima del
mes de gener ha estat de
20,5 ºC, una temperatura
més aviat primaveral… Tot i
així, hi ha hagut dies de gener en que s’ha notat més
fred (el dia 12 es va baixar

dels 0ºC de temperatura
mínima) i encara queden
molts dies d’hivern; a
veure com anirà el mes
de febrer, doncs a Ripollet és el mes en que tradicionalment es registren
les temperatures més
baixes i, fins i tot, algunes
petites nevades.

Desembre 2012

Gener 2013

Temperatura màxima

20,3 ºC (23-12-12)

21,5 ºC (31-01-13)

Temperatura mínima

-0,6 ºC (09-12-12)

-0,1 ºC (12-01-13)

Temperatura mitjana

9,2 ºC

8,1 ºC

Precipitació mensual

3,0 l/m2

24,0 l/m2

13-12-12 (2,6 l/m2)

19-01-13)

3 dies

11 dies

Dia de màxima precipitació
Dies de pluja mesual

Eloi Isern
Agrupació Ripollet Natura

febrer

Societat

- març 2013

Torna la Gent Activa a Ripollet
La Regidoria de Serveis
Socials ha presentat novament les activitats que
conformaran el primer
semestre del programa
Gent Activa, adreçat a
la gent gran de Ripollet.
Gent Activa ofereix activitats a persones que
volen implicar-se activament en la vida, optimitzant les oportunitats
de salut, participació i
formació amb la finalitat
de tenir una bona qualitat de vida i aprofitar el
seu temps de lleure.
Així des del passat 11 de
febrer i fins el 17 de juny
i del 9 de setembre al
23 de desembre el Casal
d’Avis acollirà un taller
d’informàtica els dilluns
de 17 a 20h amb l’objectiu
d’afavorir l’accés de les
persones grans a les noves
tecnologies. El preu són 10
euros mensuals.

Memòria i Autoestima

També el Casal d’Avis acollirà un taller de memòria
a partir del 2 d’abril, els
dimarts de 10 a 11 i d’11 a
12h. Té caràcter preventiu i
es treballa la concentració
i la lògica adaptats al nivell
dels participants.
L’autoestima serà el tema
d’un altre dels tallers, que
tindrà lloc del 3 d’abril al 29
de maig, dedicat a estimar
més el propi cos. Serà els
dimecres d’11 a 12:30h.
D’altra banda, el dimarts 14
de maig a les 18h es farà la
xerrada Els nostres estalvis
amb informació general a
l’hora de posar els estalvis
a una entitat financera.
Serà al Centre Cultural amb
la col·laboració de l’OMIC
de l’Ajuntament de Ripollet.

Cinema i sortida

Per últim, es faran passis de
cinema de les pel·lícules In-

tocable, Café Irlandés i En el
estanque dorado els dilluns
8 d’abril, 6 de maig i 10 de
juny, respectivament, a les
17:30 al Centre Cultural.
S’assistirà també a un concert el proper 30 de març,
al Palau de la Música Ca-

talana, on els participants
podran escoltar un repertori format per cançons
catalanes i espanyoles tradicionals.
Per a més informació, contacteu amb el Departament de Serveis Socials,

al carrer de la Salut, 1 o al
telèfon 93 504 60 07.

Programa consolidat

El programa Gent Activa és
una experiència ja consolidada. Iniciada l’any 2007,
amb el Mes actiu.

[19]

Societat

febrer

A punt les activitats del 8 de març,
Dia Internacional de les Dones
La Regidoria de Polítiques d’Igualtat i el Patronat de Cultura conjuntament amb la Diputació
de Barcelona i l’Institut
Català de les Dones han
organitzat un any més
el programa d’activitats
per commemorar el Dia
Internacional de les Dones, que se celebra el 8
de març.
Des de l’1 de març i fins el
dia 22 s’han preparat una
sèries de tallers, xerrades,
taules rodones i presentacions, activitats totes
elles organitzades i consensuades per la Taula de
Dones de Ripollet. Així els
tallers enguany seran un
de Dansa Creativa a càrrec

de la coreògrafa Marisa
Castaño, i un organitzat
per l’Associació Cultural
Balafon sobre Bunyols i
Suc de Gingebre. El programa comptarà també
amb l’actuació al Teatre
Auditori del trio musical
Wax & Boogie, contes per
a infants a càrrec de Su-

sagna Navó, i una xerrada
sobre l’avortament. Un
partit de futbol femení, la
presentació d’un llibre, i
una xerrada sobre l’origen
del 8 de març seran altres
de les activitats que es
desenvoluparan al llarg del
mes. Consulteu el programa detallat a la pàgina 26.

- març 2013

3.000 hores en benefici de la
comunitat
Un total de 14 persones han realitzat 2.928 hores de
serveis en benefici de la comunitat en virtut d’un conveni signat, l’any 2005, entre la Federació de Municipis
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i el
departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En aquest conveni, al qual es van sumar posteriorment els ajuntaments, es dóna l’opció de susbtituir
les penes imposades per mesures alternatives, com
són els serveis a la comunitat. Des de la signatura del
conveni, es va iniciar una col.laboració permanent
amb el departament de la Policia Local, col.laboració
que s’ha estès a altres departaments municipals. Així,
durant 2012, s’han invertit 892 hores al departament
de Policia Local, 892 hores a l’agrupació de voluntaris
de Protecció Civil, 664 hores a la brigada municipal
d’obres i jardins, 360 hores a les oficines municipals i
120 hores al cementiri municipal.

Presentació de les Assemblees
Constituents

Creu Roja ajuda als més necessitats

Creu Roja Cerdanyola Ripollet i Montcada ha fet públiques les dades provisionals
d’ajuts a la pobresa durant
l’any 2012 a Ripollet.
De l’informe se’n desprèn

que, per exemple, durant
les passades festes s’han
repartit kits nadalencs a
63 families que han ajudat
a 189 persones. També
destaquen les 500 famílies

que han rebut els kits de
suport social per a adults i
nens i que han suposat un
suport a 938 persones. En
aquest cas, els kits estaven
finançats al 50% per la Regidoria de Servei Socials de
l’Ajuntament. Creu Roja per
la seva banda ha finançat
també el repartiment de
kits d’higiene buco-dental
a 36 persones, el subministrament de roba d’hivern
a 40 persones així com el
pagament del lloguer de 3
families i els rebuts de llum
i aigua de 3 persones.

Aspasur representa Energies
El passat 26 de gener, el
Centre Ocupacional Aspasur va presentar l’obra Energies. Un total de 38 usuaris
i usuàries d’Aspasur van
actuar en la representació,
escrita amb motiu de l’Any
de les energies renovables,
que es va celebrar el 2012.
Per a Aspasur el teatre
té molta importància, ja
que el poden treballar des
de l’àrea de Creativitat
del Grup Catalonia, que
s’encarrega dels assajos,
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L’Associació d’Aturats de Ripollet, juntament amb
l’Assemblea del 15M, va celebrar el passat 11 de gener
al Centre Cultural un acte de presentació de les Assemblees Constituents. Dos membres de l’Assemblea
consituent de Barcelona van explicar els problemes
de l’actual marc insititucional i polític, que consideren
cal canviar a través d’una reforma de la Constitució,
creada “des de i per al poble”. Durant l’acte, també es
va presentar el llibre Per una assemblea constituent, una
solució democràtica a la crisi. El col·lectiu va demanar
a la trentena de presents la seva adhesió per tal d’iniciar el procés constituent que volen iniciar a Cadis, els
propers 17 i 18 de març. El seu objectiu és superar les
100.000 adhesions per aquestes dates. Per a més informació, cal adreçar-se al correu electrònic constituents.
barcelona@gmail.com.

Cáritas omple el rebost

el vestuari o l’atrezzo, a
l’àrea de Comunicació, on
es redacten els textos i es
memoritzen els diàlegs.

Una manera de fer que hi
participin tots els usuaris
del centre i no només els
actors i actrius.

Durant la campanya de Nadal, Cáritas va recollir un
total de 1.967 kg d’aliments a través de Protecció Civil,
Ripollet Ràdio a més d’algunes escoles i instituts o
associacions de veïns que tradicionalment ja recollien
aliments. L’organització valora molt positivament la
resposta ciutadana que ha permès omplir el rebost
i distribuir aliments entre les famílies que més ho
necessiten al poble. Durant l’any es reparteixen quinzenalment aliments a 250 families de Ripollet amb
dificultats econòmiques. La campanya demanava
aliments envasats de llarga caducitat, com oli, arròs,
pasta o cereals o llaunes de conserva de peix.

febrer
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Ripollet ha gaudit, del 8 al 13 de febrer, del Carnaval 2013. El tret
de sortida el van donar els Diables de Ripollet, el passat dia 6, amb
la penjada del Cabraboc al balcó de Ripollet Ràdio, acompanyats
de tabals i tambors dels més petits. El divendres, 8 de febrer, es va
celebrar el Carnaval infantil a la plaça de Joan Abad i dissabte va
ser el torn de la Rua, encapçalada pels Diables i amb la participació
de més de 550 persones.
La nit va ser per als joves, amb la Marxa al Pavelló Joan Creus, que
va comptar amb uns 800 participants. Els guanyadors del concurs
convocat per la Regidoria de Joventut i Ciutadania van ser “El
Capitan Salami” que es va emportar una Nintendo DS, “La Germana de Nicky Minage” que va ser premiada amb un DVD Portàtil, i
“Les Wonder Woman” que es van endur un MP4. La Regidoria de
Joventut ha agrait la col·laboració ciutadana pel que fa a les noves
normes imposades enguany sobre les autoritzacions de menors
d’edat així com amb les normes de seguretat. El Carnaval acabava
el dimecres, dia 13 de febrer, amb la despenjada del Cabraboc i la
sardinada popular a càrrec d’El Setrill.
Com cada any, paradistes del Mercat Municipal i les escoles del
municipi també van celebrar les seves festes del Carnaval, algunes
temàtiques com Les Olimpíades del Col·legi San Juan de la Cruz o
Mar i Cel, de l’escola Els Pinetons, on fins i tot van comptar amb la
col·laboració de la companyia Dagoll Dagom.
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La creativitat dels malalts mentals
s’evidencia a la mostra Art a 4 mans
Espais abandonats, fotografia i la figura d’Adrià Gual són els eixos de la resta d’exposicions del Centre Cultural
Del 5 al 29 de març es
podrà visitar a la Sala
d’Art del Centre Cultural la mostra Art a
4 mans, produïda per
l’Associació Salut Mental
Sabadell. Es tracta d’un
projecte on, a través
de diverses disciplines
artístiques, es demostra
que les persones amb
alguna malaltia mental
poden ser igual o més
creatives que aquelles
que no la pateixen.
Art a 4 mans consisteix en
l’exposició d’obres artístiques realitzades cadascuna d’elles per dues persones, un artista professional
i un usuari del Club Social
la Xamba de l’Associació
Salut Mental Sabadell.
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Inauguració de l’exposició Obsoletum, de Sergio Torres, el passat 28 de gener

Obsoletum

Aquesta mostra ve precedida per Obsoletum, que
fins el 2 de març exposa
el treball del ripolletenc
Sergio Torres. El fotògraf
presenta una selecció de

fotografies realitzades
durant cinc anys pel món
dels Urbex, els exploradors urbans, que es dediquen a buscar i investigar
per llocs i edificis abandonats.

Fotos i teatre

Quant a les mostres que
es podran veure a la Sala 1
entre febrer i març, hi ha diverses exposicions fotogràfiques de l’Agrupació FotoCine Cerdanyola-Ripollet.

Del 25 de març al 17 d’abril
es podrà visitar l’exposició
Adrià Gual, l’escenògraf de
la modernitat, produïda
per l’Institut del Teatre
(1913-2013) de la Diputació de Barcelona, amb
motiu del seu centenari.
La mostra parla sobre la
figura i la significació de
l’escenògraf, dramaturg i
professor d’interpretació
Adrià Gual, fundador de
l’Institut del Teatre, a principis del segle XX.

febrer
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L’Afocer exposa i entrega premis
Fins el 28 de febrer la Biblioteca acull l’exposició
on es poden veure les fotografies realitzades amb
motiu de la convocatòria
del Premi Santiago Piñol
2012. Aquest premi el convoquen cada any conjuntament l’Agrupació Foto-Cine
Cerdanyola-Ripollet i la
Comissió de les Festes de
la Tardor amb motiu de la
celebració de les festes del
barri de Can Tiana Pont Vell.

Acció Fotogràfica presenta
Dones en Acció i la seva visió
del Carnaval
Des del 13 de febrer i fins l’1 de març, la Sala 1 del Centre
Cultural acollirà una projecció de les fotografies realitzades durant el Carnaval 2013 pels membres d’Acció
Fotogràfica, que ha fet un gran desplegament durant
la celebració de la festa.

Dones en Acció

Acció Fotogràfica té previst també a partir del mes de
març oferir una exposició col·lectiva a la Biblioteca de
Ripollet sota el títol Dones en Acció.
Es tracta del recull de 36 fotografies de 36 autors diferents i socis de l’entitat.

Carnaval i Sant Iscle

D’altre banda fins el passat 9
de febrer el Centre Cultural
va acollir una projecció de
fotografies del Carnaval
2012 realitzades per membres de l’entitat. L’Afocer
també va entregar a mitjan
gener els premis d’enguany
de la 37a edició del concurs fotogràfic de l’Aplec de
Sant Iscle. Els guanyadors
d’aquesta edició han estat
Joan Expósito, Miquel Pons
i Luis Leandro Muntada.

Fotografia guanyadora del Santiago Piñol,
de Miquel Pons

Fotografia de Sandra Martínez, membre de l’entitat
Acció Fotogràfica, exposada a Dones en Acció, que es
veurà a partir del mes de març
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Dansa, teatre i música al Teatre Auditori
Els dolents
1 de març. 22h.
Preu: 16 euros.
El reconegut actor de
monòlegs Manel Barceló, presenta aquesta
peça creada per Steven
Berkoff, on fa una autèntica disecció dels malvats
de la dramatúrgia shakesperiana, aprofundint en
la personalitat de cada
personatge. Barceló interpreta més de 80 papers com ara Iago, Ricard
II, Macbeth, Hamlet o
Oberon. Sol a l’escenari,
fa desfilar els personat-

I al mes d’abril...
Tu digues que l’estimes
12 d’abril. 22h.
Preu: 16 euros.

ges a través de nous
punts de vista creats de
la mà del mateix Barceló i
del director Ramon Simó.
El resultat és una obra
plena d’humor i drama,
on l’actor ha de lluitar

alhora, al costat i contra
els dolents. La durada de
l’espectacle és d’una hora
i 30 minuts i previament
hi haurà Vestíbul Obert
a càrrec de La Careta
Teatre.

Comèdia sobre les relacions sentimentals i sobre
els efectes que pot tenir sobre elles el desgast del
dia a dia i les mentides interessades.
Dirigida per Ivan Campillo i interpretada per ell
mateix, Ramon Godino, Laura Sancho, Joan Surera
i Sílvia Forns.

Montserrat Figueras, la veu de l’emoció
documental

19 d’abril. 22h.
Preu: Gratuït

DansaXII.cat/Danses de
sol i serena

Esbart Dansaire de
Rubí
15 de març. 22h.
Preu: 16 euros.
Amb aquest doble títol,
reivindicatiu d’una dansa catalana per al segle
XXI i evocador alhora
de les danses de sempre, l’Esbar t Dansaire
de Rubí presenta un nou
espectacle en el qual les
diferents ocasions de
dansa i la seva evolució
cronològica ens pregunten com ha de ser en el
futur la nostra dansa
tradicional.
Amb un llenguatge innovador i amb una nova
musicalitat, el muntatge
s’estructura en quatre

Fotografia de Alexandre Vandystadt

parts ben diferenciades.
Les tres primeres remeten a la tradició: La sega,
La festa major i L’envelat.
Mentre que L’epíleg ens
interroga sobre com volem la nostra dansa del
futur.
La coreografia és a cà-

r r e c d e J o r d i R u b i o,
l’escenografia és de Jonathan Àrias i la dramatització de l’espectacle
ha estat creada per Helena Font.
Per últim, la composició
i direcció musical és a
càrrec d’Arnau Vilà.

Documental amb direcció i guió de Carlota Casas i
produït per Lavínia Productora, la Fundació Centre
Internacional de Música Antiga i Alia Vox, sobre la
figura de la soprano Montserrat Figueras, que va
ser la inseparable parella personal i professional
de Jordi Savall, amb el qual va formar un tàndem
creatiu enormement prolífic. Montserrat Figueras
fou una soprano catalana, especialitzada en música antiga. Fou referent en la interpretació d’un
ampli repertori vocal de les èpoques medieval,
renaixentista i barroca.
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Un peluix s’instal·la a la Biblioteca
Municipal per explicar contes
Gairebé una vintena de nens i nenes participen al taller d’àbac
Des del passat 26 de gener la Biblioteca Municipal acull un nou cicle de
contes, dins del Projecte
Nascuts per Llegir, per
a infants fins a 4 anys.
Les sessions són a càrrec
de Marta López, mestra
d’educació especial, actriu
de teatre, en el grup local
d’Amics del Teatre i narradora oral. Les sessions es
fan el 3r dissabte de mes
fins al mes de maig i cal
inscripció prèvia. Així amb
diferents elements, un
llibre, un peluix o titella,
una història i cançons, en
cada sessió es desenvoluparà un tema com ara els
animals, colors, menjar,
estacions de l’any on un
personatge de peluix és
el protagonista, el qual
els nens, al final del conte,
podran tocar, manipular
i jugar juntament amb
la seva família. L’activitat
anirà acompanyada pel
bagul de contes relacionats amb la temàtica del
conte explicat. L’objectiu
d’aquesta activitat és establir un vincle entre pares

Durant el taller d’aritmètica mental

i fills compartint llibres,
lectura i explicar contes.

Aloha

D’altra banda, uns 17
nens i nenes d’entre 5 i
9 anys van participar el
passat 30 de gener, al
taller d’aritmètica mental
que Aloha va oferir a la
Biblioteca de Ripollet. Es
tracta d’una sistema que
permet, d’una manera
divertida, fer operacions
matemàtiques utilitzant
l’àbac japonès. Donada la
gran quantitat d’inscrits,
la Biblioteca ha decidit
programar un altre taller,

Gran èxit de la Master Class de
Guitarra al Centre Cultural

El passat dissabte 9 de febrer el Centre Cultural va acollir
una Master Class de guitarra a càrrec d’Esther Navarro i
David García, de la Heavy Rock School i on van assistir
una quarantena de persones.
Durant la sessió, que es va iniciar a les 11 del matí i va tenir
una durada de 3 hores, es van tractar diversos temes per
tal de conèixer i millorar el so de l’instrument. La classe va
comptar amb una part teòrica, amb passis de diapositives,
i una de pràctica i estava centrada especialment en la
guitarra elèctrica. David García, que va conduir la major
part de la classe, és un músic asturià llicenciat en Jazz i
Musica Moderna pel Conservatori del Liceu.
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que tindrà lloc el proper
27 de febrer, a les 17.30 h.
Els nens i nenes van aprendre a utilitzar l’àbac i van
realitzar senzills exercicis
de sumes i restes, a més
d’altres jocs de moviment
físic, on també hi van participar els pares i mares.
El programa complet
d’ALOHA Mental Arithmetic
es basa en l’aprenentatge
de l’aritmètica mental per
potenciar el desenvolupament dels hemisferis
cerebrals, complementar la
formació dels nens i millorar l’evolució escolar d’una
forma eficaç i divertida.

- març 2013

Nova edició de la Tarda
Poètica organitzada per les
associacions de veïns de Sant
Andreu i Maragall

Les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall
han organitzat un any més la ja tradicional Tarda
Poètica, que enguany tindrà lloc el dijous 21 de març
a les 18.30 hores.
Els organitzadors han triat com a tema per al certamen
de 2013 ‘Un mar de poesia’ i volen prioritàriament potenciar la participació de tots els ciutadans de Ripollet.
Així, podrà participar qualsevol persona a partir de 8
anys. Es presentarà una poesia per persona, que ha
de ser d’autoria pròpia i s’ha d’entregar amb les dades
personals i un telèfon al taulell del Centre Cultural. El
termini per participar-hi acaba el 14 de març.

febrer

- març 2013
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La Careta Teatre organitza diversos
cursos de dansa i coreografies
L’exballarina Marisa Castaño és la professora
dels diversos cursos que
La Careta Teatre Amateur impartirà entre els
mesos de gener i juny,
relacionats amb la dansa. Es tracta de tallers de
coreografies per a musicals, dansa creativa,
contemporània i d’altres
cultures. D’altra banda,
el mes de març, La Careta obrirà les inscripcions
per al casal d’estiu que
l’entitat oferirà el mes
de juliol.
El passat mes de gener van
començar els primers tallers. D’una banda, s’estan
impartint dos tallers de coreografies per a musicals,
un per a infants de 6 a 11
anys i un altre per a majors
de 12 anys. També s’ha

el mes de març s’iniciaran nous tallers

fet un altre d’iniciació a la
dansa contemporània i arts
escèniques relacionades
amb la dansa, per a joves
a partir de 15 anys i adults.
El més de març i fins el
juny s’iniciarà un taller sobre cultura i ritmes àrabs,

africans, brasilers, cubans,
argentins... i la dansa al
món del l’espectacle.

Estiu Artístic al bosc

Els dies 4, 6, 11 i 13 de març,
de 18 a 19h, es faran al
Centre Cultural les preins-

El record del Nadal, encara viu
La Cavalcada de Reis va tornar a ser l’acte més multitudinari
Milers de nens i adults van
gaudir el passat 5 de gener
de la cavalcada de Reis,
organitzada per l’entitat
Ripollet, Costums i Tradicions, que es va desenvolupar amb total normalitat.
Després de visitar el barri
del Pont Vell, els Reis van
rebre al parc del Riu Ripoll
les claus de la vila de la
mà de l’alcalde i els nens i
nenes que havien guanyat
el concurs ‘El nostre somni
de Nadal’. Tot seguit es va
iniciar la cavalcada, amb
sis carrosses dedicades
a coneguts personatges
infantils i la col·laboració
del gimnàs Diver-fit. Dies
abans, Ses Majestats, havien recollit prop de 1.300
cartes dels nens i nenes.
El Caga Tió de l’Esplai
l’Estel, les activitats de
l’Agrupació Pessebristes
de Ripollet o les nadales
de la Coral El Vallès, van ser
altres atractius d’aquest
Nadal a Ripollet.
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cripcions del casal d’estiu
per a nens i joves que
La Careta ha programat
pel juliol. Més informació
a <http://lacaretateatre.
blogspot.com.es> i al correu electrònic lacaretateatre@yahoo.es.
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Hardreams
treu nou disc

A mitjan gener va sortir al mercat, a nivell
mundial, el nou treball
discogràfic de la banda
de rock local Hardreams.
Es tracta de Unbroken
Promises, que els de Ripollet han gravat amb
el segell nortamericà
Perris Récord. El treball
compta amb 11 temes
nous. La banda està preparant la presentació
oficial del disc.
Hardreams està format
per Manu Esteve (veu),
David Agüera (guitarra), Víctor Muiño (baix),
Sergi Hormigó (bateria)
i Sergi Segarra (teclats).

El Centre Aragonès s’estrena a
twitter, entre d’altres novetats

El passat 2 de febrer, el Centre Aragonès de Ripollet va
celebrar la seva assemblea general de socis. A banda
d’aprovar el pressupost de 2013, Víctor Diéguez es va
incorporar a la junta, com a vocal i nou responsable de
comunicació i es van acordar les activitats de 2013, com
ara el festival de San Jorge i el del dia de Nostra Senyora
del Pilar, on actuaran els grups Nobleza Baturra i Aires
de Albada, respectivament. A més, el Centro Aragonés
va estrenar el mateix cap de setmana el compte de
twitter de l’entitat (@C_aragones_ripo) i el del grup
de tambors i bombos (@Tambores_CAR). L’objectiu
de l’entitat és poder informar de les seves respectives
activitas a través de les xarxes socials.
D’altra banda, diumenge, 3 de febrer, el centre va organitzar un dinar de germanor a la seva seu social, ubicada
al carrer Nou 22. A la tarda, representants del Centre
Aragonés van ser rebuts pel bisbe de Terol, Montsenyor Carlos Escribano, a qui van lliurar el “cachirulo” del
centre. El bisbe va mostra rel seu interès per visitar el
Centre Aragonès en un futur.

febrer
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120a edició de Sant Antoni Abad

Ripollet va viure el 20 de
gener la 120ª edició de la
festa dels Tres Tombs, organitzada per la Comissió
de Sant Antoni Abat, amb
la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura.

Enguany el banderer, Nicolau Bertran, va presidir la
jornada, acompanyat dels
seus dos fills, Albert i David
Bertran, com a cordonistes.
Al ball de tarda es van
nomenar com a traginers

d’honor l’entitat Amics del
Teatre, Jaume Miquel Font
i Josep López Carcedo.
També es va fer el tradicional relleu de la bandera a
Rafael Estrada, que serà el
banderer de 2014.

Tres grups de dansa lluiten contra
el càncer amb un festival benèfic
Col·laboren Danza Joven, Epidemic Dance Show i SB Dance
El proper 17 de febrer el
Teatre Auditori acollirà
dues sessions de La luz de
la sombra. Es tracta d’un
espectacle benèfic que gira
entorn la malaltia del càncer, però amb una visió optimista i esperançadora. Hi
col·laboren els grups Danza
Joven, Epidemic Dance

Show i SB Dance. Els diners
recaptats per les entrades, a un preu de 5 euros,
aniran íntegrament a la
Junta Local de Ripollet de
l’Associació Catalunya Contra el Càncer. L’espectacle,
amb la col·laboració del
PMC, es realitzarà a les 12
i a les 18 h.

Es renova el vot a Sant Sebastià

El passat 19 de gener va tenir lloc a l’església de Sant
Esteve una Missa Solemne en honor a Sant Sebastià, copatró de Ripollet, en el transcurs de la qual es va renovar
el “vot de poble” a Sant Sebastià. Aquest vot es remunta
als anys 1864 i 1865 quan la vila es va veure afectada per
dues epidemies, que van provocar la mort de nombroses
persones (Foto A. Benito).
Diumenge, 3 de febrer, va tenir lloc la missa per La Candelària, organitzada per l’Associació Rociera Andaluza
Alegrías del Sur. L’església parroquial de Sant Esteve
prepara ja els actes religiosos de Setmana Santa.

Pregó rocier de
Setmana Santa
a l’Església
L’Associació Rociera Andaluza Alegrías del Sur
ha programat pel proper
16 de març el tradicional
Pregó de Setmana Santa
‘Exaltación a la saeta’.
Ramona García i Lolo de
Jerez seran els saeteros
en aquest acte, acompanyats per la música
de Mario Tinoco i amb
la col·laboració especial
d’Antonia Macías.
L’acte està coordinat
per Rafael Olmedo i es
realitzarà el dissabte, 16
de març, a l’Església de
Sant Esteve, a partir de
les 18 hores.
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Joventut i ciutadania
Joventut posa en marxa Sènior
La Regidoria de Joventut i Ciutadania endegarà
aquest mes de gener el
projecte Sènior. Es tracta
d’un conjunt de xerrades
a càrrec de joves ripolletencs emprenedors o
professionals de diverses
àrees, que volen, amb el
seu exemple, motivar els joves a continuar estudiant i
impulsar-los en el seu futur
professionals. Entre gener
i març es realitzaran xerrades a tots els alumnes de
4t d’ESO dels instituts, tant
públics com concertats del
municipi.
Un programador de codis
QR i expert en màrqueting
i noves tecnologies, un
tècnic informàtic, un tècnic esportiu d’un club de
futbol i una emprenedora

en el món del lleure infantil
són els quatre professionals
que desinteressadament
col·laboraran en aquest
projecte. Durant la seva
presentació, el passat 14
de gener, el regidor de
Joventut, Rafael Gómez, va
destacar el fet d’haver escollit professions relacionades
amb les noves tecnologies

i els estudis no reglats o
convencionals, que puguin
atreure els joves. També
va agrair el suport de la
Regidoria d’Educació i dels
quatre joves que oferiran
les xerrades. El projecte Sènior s’inclou dins la branca
de promoció ocupacional,
en el marc del III Pla Local
de Joventut.

Els joves del Kftí recullen joguines aquest Nadal
A finals del mes de desembre, els joves del Kftí
van col·laborar en la recollida de joguines que
organitza l’entitat Creu
Roja, Cerdanyola-RipolletMontcada Una joguina,
un gest. L’activitat va tenir
molt bona acollida des de
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primera hora del matí, amb
el muntatge de la paradeta
ubicada a la plaça de Pere
Quart.
Veïns i veïnes de Ripollet
s’hi van acostar i van portar
jocs de taula, nines, peluixos i diverses joguines
per als més petits, fins a

arribar a un total de 87.
Totes aquestes joguines
seguien els criteris establerts per la campanya:
havien de ser educatives,
no bèl·liques i no sexistes.
Tots els regals es van dur
a la Creu Roja per a la seva
distribució.

febrer
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Walking Ripo, tota una
experiència

El grup de joves +18 del Kftí del Casal de Joves van
decidir durant el darrer trimestre de 2012 organitzar
alguna activitat divertida i original dirigida als joves
de Ripollet. Aquesta ha estat el Walking Ripo, un joc
de rol en viu on tots els participant comencen essent
humans menys un que és el zombie”. L’objectiu és que
els humans no es transformin en zombies amb una
sèrie de normes pactades prèviament.
L’activitat es va fer entre el 2 i el 5 de gener i van participar una vintena de joves actius que feien de zombies i
humans. Segons alguns dels participants “va ser intens
i divertit a l’hora; recordo que, en qüestió de minuts,
érem sis joves al mig de la plaça corre’ns, jugant i rient...
una bogeria!”. Els joves +18 són un grup coordinat
des del Kftí del Casal de Joves. Els joves interessats en
participar en aquesta activitat o d’altres que vulguin
aportar les seves idees per fer activitats noves, es poden posar en contacte a walking.ripo@facebook.com
o joventut@ripollet.cat.
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El PMO i Joventut treballen junts
pel foment de l’ocupació
En col·laboració amb el Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del
Vallès Occidental (COPEVO), el PMO i la Regidoria de Joventut han presentat
dos programes per a la formació i inserció laboral de més d’una quinzena de
persones, entre joves i aturats de llarga durada. Aquest treball transversal permetrà que, un cop rebuda la formació, els participants obtinguin un contracte
de treball d’un mínim de 6 mesos a empreses de diferents sectors.

Economia
Nou calendari fiscal 2013
Amb l’inici del nou any ha començat un nou exercici
fiscal i l’Ajuntament ha publicat el nou calendari de
pagaments de les taxes i impostos municipals. Com
a novetat, i per facilitar el seu pagament, per aquest
exercici l’IBI es fraccionarà en quatre terminis, en cas
que estigui domiciliat. El calendari s’ha iniciat amb el
pagament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), del 4 de febrer al 4 d’abril. Aquest es
realitza a través de l’Organisme de Gestió Tributaria de
la Diputació de Barcelona. Els domiciliats es cobraran
el dia 3 d’abril. (Vegeu pàgina 34).

Marxa dels aturats al Parlament

Els programes van ser presentats el passat 21 de
gener, pel regidor de Joventut, Rafael Gómez, el
president delegat del PMO,
Ferran Tornel, i tècnics
d’ambdós departaments.

Aturats de llarga
durada

Un màxim de 40 persones
de la comarca, entre elles 3
de Ripollet, que portin un
mínim d’un any en atur i
no tinguin prestació, participaran al programa per a
persones en atur de llarga
durada. Aquests rebran
formació en els sectors
d’administratiu/va polivalent (400 hores) i gestió de
residus i neteja viària (300
hores). Després obtindran

un contracte laboral d’un
màxim de 5 hores diàries.
En aquest sentit, el president del PMO, Ferran
Tornel, va destacar el fet
que les empreses no assumeixin la major part del
cost de la contractació,
ja que els contractes són
bonificats.

Joves per l’ocupació

Pel que fa al programa
‘Joves per l’ocupació’, es
preveu que entre 12 i 15
joves de 16 a 25 anys i amb
un nivell formatiu baix de
Ripollet puguin beneficiar-se d’aquesta iniciativa,
d’entre un màxim de 80
joves de la comarca. A
Ripollet, la formació que
s’oferirà serà en càtering

i precuinats, tot i que els
participants podran escollir especialitats d’altres poblacions, com ara estètica,
fleca, comerç, fabricació
mecànica o magatzem
en indústries i laboratoris
químics.
El regidor de Joventut,
Rafael Gómez, per la seva
part, va destacar la transversalitat de molts dels
projectes que la seva àrea
està treballant actualment,
en col·laboració amb d’altres departaments municipals i confia en la seva
“eficiència i efectivitat”.
Ambdós programes s’iniciaran el mes de febrer i els
contractes s’hauran d’iniciar, com a màxim, l’octubre
de 2013.

La UBR celebra el Sant Valentí
La Unió de Botiguers de
Ripollet ha realitza aquest
mes de febrer una campanya comercial relacionada
amb el dia de Sant Valentí, el 14 de febrer. Entre
tots els compradors a les
botigues associades, i a
través del sistema d’omplir
butlletes i dipositar-les a
les urnes de les botigues,
va sortejar un sopar per a
dues persones i dues entrades al Teatre Auditori. El
sorteig es va fer el mateix
dia 14, al Centre Cultural.

Contra l’atur, la precarietat, la pobresa, pels drets socials, laboral i humans. Així presenta la coordinadora
d’Assemblees d’aturats de Catalunya la marxa que ha
organitzat pel proper 28 de febrer des de Sant Vicenç
dels Horts fins a Barcelona, amb l’objectiu que siguin
atesos al Parlament de Catalunya. L’Assemblea d’aturats
de Ripollet s’ha sumat a la iniciativa i va organitzar el
passat 12 de febrer, una xerrada informativa, a l’Ateneu
de Cerdanyola. L’acte va comptar amb la presència de
membres de la Coordinadora contra l’atur, i de l’Assemblea d’aturats de Nou Barris. La xerrada també va servir
per presentar la Iniciativa Legislativa Popular sobre la
Renda Garantida Ciutadana. Tal i com estableix l’Estatut
de Catalunya, “les famílies o persones en situació de
pobresa tenen dret a acedir a una Renda Garantida
Ciutadana que els garanteixi una vida digna”. La ILP
(Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda mínima
Ciutadana estableix que la quantia d’aquesta renda
serà de 7.967,7 € a l’any i tindrà caràcter incondicional,
no subjecta a cap obligació de seguir cursos, perquè el
dret a la vida és incondicional. Tindrà caràcter indefinit,
fins que el perceptor surti de la situació de pobresa.
Tindrà també un caràcter complementari, de manera
que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta
quantitat seran complementats fins a aconseguir-la.

Flors Montcada torna a guanyar
La Cambra de
Comerç va atorgar aquest Nadal els premis
de la 43a edició del Concurs
d’Aparadors.
Flors Montcada
es va emportar el premi al millor aparador del municipi
de Ripollet, que atorga l’Ajuntament.

Més de 20 regals al Mercat
El passat 5 de gener, el Mercat Municipal va repartir
prop d’una vintena de regals, entre les dues campanyes comercials que es van dur a terme. L’Associació de
Concessionaris del Mercat Nou va sortejar 10 pernils i
2 ampolles de vi entre els seus clients. L’Associació de
Comerciants i Venedors del Mercat, per la seva part, va
sortejar una PlayStation, una Wii, una Nintendo DS, una
televisió de 32 polzades i dues cafeteres Nespresso.
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El carril Bus-VAO de la C-58 permetrà
el pas de vehicles amb dos ocupants
El carril Bus-VAO de la C-58
permetrà pròximament el
pas a vehicles de dos ocupants. Així ho va confirmar,
el passat 7 de febrer, el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, abans
de comparèixer a la Comissió d’infraestructures del
Parlament. Vila va anunciar
un canvi en les normes
d’utilització del carril BusVAO, que uneix Barcelona
i Ripollet a través de la
C-58, tres mesos després
de la posada en marxa
d’aquesta infraestructura,
per no haver assolit les expectatives, donat que cada
dia passen una quarta part
dels vehicles previstos al
projecte de l’anterior govern català.
La plataforma es va posar en marxa el passat 29
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El carril Bus-VAO està registrant un ús molt inferior a l’esperat

d’octubre, per tal de descongestionar les entrades
i sortides de Barcelona pel
Vallès i des d’aleshores ha
registrat una circulació de
menys de 2.000 vehicles

diaris, quan la previsió
era arribar a uns 7.500.
La infraestructura doncs,
que va requerir la inversió de 81 milions d’euros,
finançats al 50% per fons

europeus, no ha complert
l’objectiu d’alleugerir el
trànsit d’entrada i sortida a
la capital catalana en hores
punta a través de la C-58,
l’autopista més transitada

de Catalunya.
És per això que la Conselleria ha decidit relaxar les
condicions d’ús perquè
més vehicles puguin fer
servir aquest carril, que fins
ara estava limitat a vehicles
a partir de tres ocupants i
als autobusos públics que
uneixen Barcelona des de
la Meridiana amb el Vallès.
El paquet complet de modificacions del reglament,
que estarà enllestit en
poques setmanes, podria incloure també que
el vial sigui en exclusiva
en sentit d’entrada a la
ciutat comtal, que s’obri
en caps de setmana o ampliar el seu horari, per tal
d’augmentar-ne l’ús. Tots
aquests canvis s’aplicarien
a finals de mes de març o a
principis d’abril.

febrer
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El PAME acull una nova edició del
curs de monitors de Futbol Sala

13 pòdiums del RUA al 31è
Cros Vila de Ripollet

El Cros va coincidir amb el Local Escolar i la Final i
Trobada comarcal de Cros (Foto. RUA)

El passat 21 de gener es
va donar el tret de sortida
a la 3a edició del Curs de
Monitor de Futbol Sala de
la Federació Catalana, amb
un total de 40 inscrits, que
han ocupat totes les places
disponibles.
Amb aquest curs, el Patronat Municipal d’Esports
vol assolir l’objectiu de fomentar la formació dels

monitors, entrenadors i
totes aquelles persones que
vulguin formar-se en l’àmbit
esportiu, en aquest cas,
el futbol sala. En aquesta
edició, el curs es realitza tots
els dilluns, fins el 15 d’abril,
de 18 a 22 hores. El curs té
una durada de 48 hores i els
alumnes que superin totes
les assignatures tindran el
carnet de monitor de la Fe-

deració en futbol sala. Amb
aquesta titulació es podrà
entrenar a tots els equips de
base que competeixen en
l’àmbit territorial, escolars
o federats, i a categories
sèniors territorials. Les assignatures que es realitzen són,
entre d’altres, l’estudi de les
regles de joc, entrenament
Esportiu o tàctica individual
i col·lectiva.

Més de 500 atletes, entre federats i escolars, van participar el passat 13 de gener, a la 31 edició del Cros
Vila de Ripollet, que es va celebrar juntament amb
el Local Escolar i la Final i Trobada Comarcal de Cros.
Aquest esdeveniment esportiu estava organitzat pel
Patronat Municipal d’Esports de Ripollet (PAME) i el
club Ripollet Unió Atlètica (RUA), amb l’autorització de
la Federació Catalana d’Atletisme. Els atletes del RUA
van destacar a la majoria de categories, aconseguint
un total de 13 podis.
Tot i les inclemències del temps, especialment pel
fred, la participació va ser molt alta i les 18 curses es
van disputar sense incidents, algunes d’elles amb la
participació de diverses categories.
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Comunicació
‘La crisi matarà la cultura?’, primer
programa debat de Ripollet Ràdio

febrer

- març 2013

La Cavalcada retransmesa des
del balcó de la ràdio

El programa especial va tenir 4 hores de durada i es pot
descarregar de la web de la Ràdio a la carta

El Debat es realitza a Ripollet Ràdio cada primer dimarts de mes de 19 a 20 hores

Ripollet Ràdio ha posat
en marxa un programa de
debat, que mensualment
abordarà diferents temes
d’actualitat amb experts i
afectats dels aspectes que
es tractin.
L’espai s’emet el primer
dimarts de cada mes de 19
a 20 hores i està moderat,
de manera rotativa, pels
periodistes de la redacció

de mitjans municipals. El
primer programa, emès el
passat 5 de febrer, va tractar el tema ‘La crisi matarà
la cultura?’ i va comptar
amb la participació d’Albert Obrero, coordinador
del PMC; Àngels Leiva, de
l’Associació d’Espectadors;
Joan Giménez, de la CRAC
i Ripollet Costums i Tradicions; Pere Sallent, gerent

dels cinemes El Punt i Hértor Hernández, fotògraf.
Els tertulians van parlar
sobre com està afectant
la crisi a la programació
cultural, les entitats i al
públic.
La propera edició d’El
Debat tractarà sobre els
diferents models d’educació que hi ha a Ripollet i
s’emetrà el 5 de març.

El sorteig de Nadal més televisiu
La Unió de Botiguers va
celebrar, el 13 de gener,
el sorteig de la campanya
de Nadal ‘Pot ser per a tu’,
que les passades festes va
repartir més de 6.000 euros
en premis. En un acte festiu,
celebrat al Teatre Auditori i
presentat per Ripollet Ràdio,
es van rifar 6 premis, entre
els 100 i els 3.000 euros, que
els guanyadors, dies més
tard, van gastar en compres
al centenar de botigues
associades.
La campanya, que va repartir 70.000 butlletes, va tornar
a comptar amb una gran
participació de la clientela
i també de públic, que va
seguir el sorteig des del
teatre i per la ràdio. La presidenta de la UBR, Carme
Grau, el regidor de Comerç,
Joan Fandos, i l’alcalde, Juan
Parralejo, van coincidir a
destacar la importància i
l’esforç de la iniciativa, així
com la seva bona acollida.
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Enguany el sorteig va tenir
format de concurs televisiu

Els guanyadors de la campanya de la Unió de Botiguers 2012-2013 van ser:
- Beatriz Flores: 3000 €
(Bolsos Blasco)
- David Portugués: 1500 €
(Perfumeria Heri)
- Antonio Lanuza: 800 €
(Clínica Dental Virgen del
Pilar)
- Mercedes Ramírez: 400 €
(Agulla i didal)
- Isa Febrero: 200 € (Kumon)
- Antonia Carreras: 100 €
(Morales).

La retransmissió de la Cavalcada 2013, que realitza
tradicionalment l’emissora municipal, va comptar, amb
motiu del 15è aniversari de la ràdio, amb un nou format
i la participació de més col·laboradors. El programa va
ser presentat per Ramon Argenté i Ángel Esteve des
del balcó de la ràdio i Reme Herrera a l’Ajuntament. A
més van debutar com a reporters Iris Alarcón (Entre
Bambalines), Javi Panadero (La Escalera) i Pilar Falcón
(Nit poètica).
L’especial va començar amb una connexió amb la
recepció dels nens guanyadors del concurs de les
felicitacions de Nadal, que van ser rebuts a l’alcaldia;
va oferir els parlaments del lliurament de les claus i
nombroses entrevistes als diferents protagonistes de
les festes i al públic, al mateix temps que s’informava
de l’evolució del recorregut de la comitiva reial pels
carrers de la vila.

A punt d’arribar a les 100.000
descàrregues

Lucila Pascua entrevistada fa uns dies a l’Hora del te

La web de la Ràdio a la carta <ripolletradio.cat> és a
punt d’arribar a les 100.000 descàrregues de programes. Des de la seva posada en marxa, el gener de 2011,
el servei ha vingut experimentant un creixement continu, passant de les 25.000 descàrregues el seu primer
any a les 65.000 el passat 2012. El gener de 2013 es van
registrar un total de 6.041 descàrregues.
En aquests moments es poden escoltar i baixar els
podcast de més de 2.700 programes, entre programes
en antena, de passades temporades i especials. Gràcies a aquesta iniciativa, l’emissora està trencant les
limitacions històriques de la radiodifusió local, tant de
cobertura com horàries, poden arribar a més públics i
des de qualsevol lloc o moment a través d’un ordinador
o telèfon mòbil.

febrer
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Carme Grau
Presidenta de la UBR i membre de Mans Unides
Ripollet
Hi ha persones que gaudeixen de la vida i de la seva feina. Aquesta és Carme Grau, l’actual presidenta
de la Unió de Botiguers de Ripollet. És de les que defensa que “si estàs en un lloc és per donar-ho tot,
a mitges no hi estic”. I amb aquesta premissa ha treballat durant més de 30 anys darrera el taulell
de la seva botiga, l’Estanc Solà; a la UBR i a Mans Unides Ripollet.
Quants anys fa que ets de Ripollet?
Des de fa 47 anys, que em vaig casar.
Jo sóc de Cerdanyola i em vaig casar
amb un ripolletenc. Però el meu poble
és Ripollet.

Com es viu cara al públic tot el dia?
A mi m’agrada. Jo hi gaudeixo molt i
sempre dic que si no és així no posis
una botiga. El botiguer ha d’estimar la
seva feina.

Com era el Ripollet de la teva joventut?
Quan vaig anar a censar-me, la vila
tenia 4.500 habitants. Es coneixia
tothom. Ripollet, crec jo, al no tenir
tren ni autobusos, era molt tancat i es
feien moltes coses. No es tenien gaire
sortides i tothom es quedava al poble.
Sempre ha sigut molt ric culturalment:
escola de teatre, la coral... Ara ha
vingut molta gent, però jo crec que és
un dels llocs on tothom s’ha adaptat
de seguida a les coses del poble.

Quan et vincules a la UBR?
Fa gairebé 30 anys, quasi des del principi.
El meu marit es va incorporar a la segona
Junta i a partir de llavors sempre. Com a
presidenta és el primer cop.
Com ha canviat el comerç?
Doncs molt positivament. Quan jo em
vaig casar hi havia tres estancs, ara n’hi a
sis. Ara és un moment difícil, però durant
molts anys ens hem guanyat molt bé la
vida i el que digui que no, menteix.

Quines altres activitats has realitzat?
També he tingut la possibilitat de ser
catequista amb els nens durant 30 anys
més. Portar la botiga, dues filles, he tingut
molta feina. He donat molt.

Tens un comerç molt antic?
L’any 2014 farem els 100 anys. El van
posar els avis del meu marit, després els
seus pares i nosaltres.

També participes a Mans Unides?
Des de fa 32 anys. Un dia van venir unes
dones de Sabadell a buscar persones del
poble. Es van posar en contacte amb la

Tens ganes de fer més coses?
Estic cansada, tot i que quan em fan
alguna proposta engrescadora m’animo
ràpid. Sempre que he agafat algun
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Sra. Velilla, Gassó, persones amb cert
nom i també volien persones joves que
portessin aquest projecte.
Quin tipus de projectes heu fet?
Moltes coses. Mans Unides és una
organització pensada perquè la gent
es pugui desenvolupar. No es tracta
de donar caritat, sinó de fer arribar
ajuda, material o personal, que servirà
a persones d’altres països perquè es
puguin realitzar.

projecte ho he fet amb tota la il·lusió, però
també és hora de relleus.
A la UBR?
Hi ha gent jove amb moltes ganes i amb
molt bones idees i els recolzem. Ara estem
preparant un projecte per a la primera
quinzena de juny, El mercat de la pesseta,
que consistirà en què durant aquests
dies podrà pagar als comerços associats
amb aquelles pessetes que la gent té
encara per casa. És una llàstima, però
jo crec que les botiguers desaprofiten
molt l’associació. Es podrien fer més
coses. Inclòs pel botiguer, que es podria
beneficiar molt més. Però això no és d’ara,
ha sigut un tarannà des de sempre.
Heu posat molta imaginació?
Sí. Jo crec que sempre t’has de renovar i
t’has de posar al dia. Avui dia les botigues
han d’estar informatitzades, molt netes.
Però ens en sortirem.

