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La promoció de les mesures preventives primàries de salut és clau en la
reducció de la mortalitat o la morbiditat de la població. A Ripollet, l’Ajuntament col·labora, principalment, en la
prevenció de les malalties vasculars,
del càncer de còlon, de les malalties
infeccioses i també de les relacionades amb l’envelliment. En l’actualitat,
des de l’àmbit de Justícia Social, que
engloba les actuacions de les regidories de Polítiques LGTBI, Salut i Serveis Socials, entre altres, destaquen
la iniciativa pionera de la posada en
marxa de les proves ràpides i gratuïtes
de VIH, sífilis i hepatitis C, així com la
difusió de la campanya de prevenció
del càncer de còlon que impulsa el Parc
Taulí, amb set farmàcies de Ripollet.

Proves ràpides de VIH, sífilis
i hepatitis C

Les proves ràpides de VIH, sífilis i hepatitis C es realitzen en conveni amb l’associació Gais Positius i són de caràcter
confidencial i gratuït. El material el facilita l’Institut Català de la Salut. Es tracta
d’uns tests que permet saber el resultat
en pocs minuts.
El servei de realització de les proves és
una iniciativa pionera en l’àmbit municipal, ja que, fins al moment, només es
realitzaven a algunes farmàcies i entitats,
pel que Ripollet és dels primers ajuntaments a oferir-les.
El passat 18 de desembre es va fer una
demostració davant la premsa amb el
regidor de Polítiques LGTBI, Fran
Sánchez. Només es necessita prendre
una mostra d’unes gotes de sang i de saliva. No obstant això, no són proves diagnòstiques sinó de cribratge. Pel que,
en cas de resultar positives, es deriva l’interessat a un laboratori per fer les analítiques de confirmació. Paral·lelament,
l’ONG Gais Positius fa un acompanyament als usuaris, facilitant informació i
suport psicològic.
Fins al moment, abans de la posada en
marxa oficial del servei de les proves ràpides, ja s’havien interessat en aquestes
un total de 5 persones de Ripollet. Per
sol·licitar-les, cal concertar cita prèvia
via telèfon al 935 046 040 (matins) o bé
per correu a provarapida@ripollet.cat

La promoció de la salut,
un dret de Justícia Social

L’Apunt

William Mejías

Tècnic de salut de Gais Positius
—
Mejías és la persona responsable
d’atendre els usuaris i fer-els-hi el
test de VIH, sífilis i/o hepatitis C, així
com d’orientar-los, que cas els interessi.
—
A qui van adreçades les proves?
A qualsevol persona major de 16 anys,
home o dona, tant heterosexual com
homosexual que hagi tingut recentment
una pràctica sexual de risc. Els menors
de 16 han de venir acompanyats del seu
tutor legal.
La majoria dels que es fan les proves són
homes que tenen sexe amb homes i també un 10% de dones. Un altre col·lectiu
especialment vulnerable són els estrangers sense papers, que venen a nosaltres
perquè la sanitat pública no els cobreix
les proves.
En què consisteixen i quant triguen
els resultats?
Són el que s’anomena proves de quarta
generació i la visita completa dura uns
45 minuts, incloent-hi els 20 minuts que
triga el test. El de VIH i sífilis consisteixen en una punxadeta per treure unes
gotes de sang i per a la d’hepatitis C
només es necessita una mostra de saliva.
Els gais estan més conscienciats?
Sí, per desgràcia els heteros i les dones
estan menys conscienciats i això fa que
estiguin més exposats a desenvolupar les
malalties, perquè no han fet prevenció ni
detecció precoç. Sobretot d’hepatitis C,
que es contagia amb molta facilitat.

Gais Positius és l’entitat encarregada de realitzar les proves del VIH, la sífilis i l’hepatitis C

Que es troba una persona que us
contacta?
Confidencialitat total i que no els jutgem.
No els diem això està bé o ho has fet
malament.
No es tracta només que la persona surti
sabent si la prova és positiva o negativa,
sinó que marxi més informada i més
segura per enfrontar-se davant l’entorn, la
parella i la família.
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Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte
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Invitació als que tenen de 50 a 69 anys
El programa s’adreça als homes i les dones de 50 a 69 anys

Si voleu més informació, podeu
adreçar-vos al vostre metge
o metgessa, farmacèutic o farmacèutica
habitual, o podeu trucar a

La prevenció,
recepta contra
el càncer de còlon
061

CatSalut
Respon

Són molts els veïns i veïnes de Ripollet, d’entre 50 i
69 anys, que ja s’han adreçat a les farmàcies de Ripollet per tal de participar en el Programa de detecció
precoç del càncer de còlon i recte, que es va posar en
marxa durant el passat mes d’octubre.
Aquest programa consisteix a prendre una mostra a
casa per detectar si les deposicions contenen petites
quantitats de sang que no es veuen a simple vista;
prova que es pot fer cada 2 anys i de forma gratuïta.
Aquesta campanya es realitza des de l’Oficina Tècnica de Cribatge del Càncer del Parc Taulí, amb la
col·laboració dels metges de capçalera i 7 farmàcies
de Ripollet.
El càncer de còlon i recte (CCR) és el més freqüent
en homes i dones. La majoria dels CCR es desenvolupen a partir de petites lesions (pòlips) de l’interior
del còlon o budell gros que, en alguns casos, poden
acabar transformant-se en un càncer. El temps mitjà
necessari per a completar aquesta progressió és llarg,
de 10 anys o més. Això permet prevenir o detectar
precoçment el CCR i millorar-ne el pronòstic.
L’Oficina Tècnica de Cribatge del Càncer (Parc
Taulí) envia una carta d’invitació individual a tots
els homes i dones que tinguin de 50 a 69 anys durant l’any en el qual es cursa la invitació. La carta
va acompanyada d’un fulletó informatiu i d’un llistat
de farmàcies on es pot recollir la prova. Si passades 4
setmanes des de l’enviament de la carta l’interessat no
s’ha fet la prova, se li fa una reinvitació.

Les persones entre 50 i 69 anys que volen participar s’han
d’adreçar amb la carta d’invitació que reben a una de les farmàcies col·laboradores a recollir la prova. El/la farmacèutic/a
comprovarà si el participant no presenta criteris d’exclusió, li
facilitarà gratuïtament la prova i li explicarà com prendre la
mostra de femta.
A Ripollet, les farmàcies adherides al programa són:
a. Farmàcia Selva (c. del Calvari, 3)
b. Farmàcia Boquet (c. de La Lluna, 6)
c. Farmàcia Costa (c. de Ntra. Sra. del Pilar, 10)
d. Farmàcia Pinetons (c. del Palau Ausit, 1)
e. Farmàcia Rizal (c. del Rizal, 1)
f. Farmàcia Sant Andreu (c. de Sant Andreu, 4 - Locals 2 i 3-)
g. Farmàcia Rambla (Rbla. de Sant Jordi, 89).

nnnnnnn
Si la prova surt negativa

El Programa el tornarà a convidar cada 2 anys fins als 70.
Però encara que el resultat es trobi dins de la normalitat, si la
persona té molèsties, ho ha de consultar amb el seu metge.

nnnnnnn
Si la prova surt positiva

Si el resultat és positiu (només en un 6% de les proves analitzades), és probable que hi hagi alguna lesió benigna. Només
el 5% s’explica per la presència d’un càncer. En aquest cas,
l’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer es posarà en contacte telefònicament amb el participant i el citarà a la consulta. Allà s’analitzarà el cas i es proposarà la realització d’una
colonoscòpia amb sedació abans de 8 setmanes. Durant la
colonoscòpia s’extirpen tots els pòlips i en funció dels resultats
es recomanarà un seguiment o altre.
Per qualsevol dubte, es poden adreçar les consultes als professionals de les oficines de farmàcia adherides a la campanya, al
metge de capçalera o directament amb l’Oficina Tècnica (937
458 378 - 936 933 149, prevenciocolon@tauli.cat).
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El Trenet del Comerç recorre la ciutat connectant els diferents eixos comercials

Un passeig pel Nadal a Ripollet
Per cap d’any, l’Ajuntament ha convocat la ciutadania a trobar-se al campanar
de Ripollet per donar la benvinguda a
l’any nou. A partir de la 1 h, la festa seguirà amb una revetlla organitzada pel
col·lectiu L’Aresta, a la pista annexa del
Pavelló Municipal Joan Creus. El preu
de l’entrada és de 10 €.
Hores abans, Ripollet Costums i Tradicions organitza la recollida de cartes dels
Reis Mags, el 31 de desembre, d’11 h a
14 h, a la plaça de Pere Quart, i el 2 de
gener al barri del Pont Vell, a la carretera de l’Estació (davant de la Creu Roja),
de 17 h a 20 h. Com a novetat, els dos
dies es recolliran aliments per col·laborar
amb la campanya “Cors solidaris. Junts
contra la fam”, de la mateixa entitat, amb
el suport de l’Ajuntament.
Com és tradicional, el 5 de gener, Ripollet Costums i Tradicions ofereix també la Cavalcada. A les 17.30 h es donarà
la benvinguda als Reis al barri del Pont
Vell i seguidament es dirigiran al parc
del riu Ripoll, on els infants guanyadors del concurs “Un somni de Nada”
llegiran els desitjos per a l’any vinent i
l’alcalde farà el lliurament de les claus de
totes les cases. La Cavalcada arrencarà a
les 18.30 h, al c. de Balmes.

L’agenda del Nadal

Els actes nadalencs han comptat, com
cada any, amb la participació de diverses
entitats del municipi. Així, per exemple,
els Diables de Ripollet han realitzat durant el mes de desembre el tradicional
Quinto al Kftí del Casal de Joves. A més,
el Centre d’Esplai L’Estel va fer cagar
el Tió el 17 de desembre a la plaça del
Molí, on van assistir prop de 300 infants.
També, la Societat Coral “El Vallès” va
oferir el seu concert de Nadal el 17 de
desembre al Teatre Auditori del Mercat

Vell, que enguany va servir com a acte
de cloenda del seu 140è aniversari.
D’altra banda, a la seu de l’Agrupació de
Pessebristes encara es pot visitar (fins al
14 de gener) la 38a edició de l’Exposició
de Pessebres. El 13 de gener, a més, l’entitat donarà a conèixer els guanyadors
del 33è Concurs de Pessebres.
Quant a la campanya de Nadal que ha
posat en marxa l’Ajuntament, amb la
col·laboració de les agrupacions comercials, la ciutadania de Ripollet ha pogut
gaudir del Trenet del Comerç que ha
recorregut els carrers de Ripollet durant
les vacances nadalenques. Estarà en marxa fins al 5 de gener al matí. A més, els
establiments comercials estan repartint
durant aquests dies 1.200 premis valorats
en 10.000 €, en forma de vals de 10 €. El
13 de gener també es farà un sorteig de
cinc premis de 100 €. Pel que fa al Concurs d’aparadors de Nadal, les votacions
al millor aparador enguany estan obertes
a totes les veïnes i veïns de Ripollet. Es
podrà votar fins al 5 de gener i el veredicte es farà públic el 10 de gener.

Intercanvi de joguines

El 3 de gener tindrà lloc un mercat d’intercanvi de joguines al pati del Centre
Cultural, de 10 h a 14 h. També hi haurà
una xocolatada i contacontes. Aquesta iniciativa forma part de la campanya
de recollida de joguines “Donem joc”,
que organitza l’Ajuntament de Ripollet
i Protecció Civil. Els infants que hagin
anat a deixar una joguina els dies 22, 23,
29 i 30 de desembre als punts de recollida, compten amb un val que els servirà per obtenir-ne una altra en el mercat
d’intercanvi de joguines.
Mireia Folguera
Intus

LA IMATGE
El dibuix realitzat per Eric B.L., de 7 anys i
alumne de l’Escola Enric Tatché, ha estat
l’escollit enguany per a la nadala oficial
amb què l’Ajuntament de Ripollet felicita
les festes als veïns.
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El ple ordinari de novembre
porta a debat el nou reglament
del Defensor del Ciutadà

nnnnnnn

Ciutadans, la força més votada
a Ripollet el 21D
El 83,16% de l’electorat de Ripollet va exercir el seu dret a vot en les
eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre, una participació
gairebé 6 punts superior a la registrada el 2015. Ciutadans va ser el partit
més votat (35,16%), seguit del PSC (19,8%), ERC-CatSí (16,2%), CatComú-Podem (10,65%), JuntsxCat (8,49%), PP (4,03%) i CUP (3,49%).
Les 42 meses van constituir-se amb normalitat als nou col·legis electorals.
Es van registrar cues a primera hora del matí, però les votacions van ser
més fluides durant la resta de la jornada.
2017

% % 2015

22.365

83,16 77,17%

Abstenció

4.529

16,84 22,83%

Vots nuls

91

0,41

0,27%

106

0,47

0,53%

Total votants

Vots en blanc
Vots a candidatures

99,12 99,19%

22.168
Vots

%

C’s

7.831

35,16%

PSC

4.411

19,80%

ERC-CatSí

3.609

16,20%

CatComú-Podem

2.372

10,65%

JuntsxCat

1.890

8,49%

PP

897

4,03%

CUP

777

3,49%

PACMA

300

1,35%

81

0,36%

Candidatures

RECORTES CERO-GRUPO VERDE

El Ple Ordinari, celebrat el 30 de novembre, va aprovar inicialment el nou
Reglament del Defensor del Ciutadà
de Ripollet. La proposta inclou modificacions sobre el model per escollir el
Defensor del Ciutadà, a través d’un procés obert a tothom, i la rotació d’aquesta
figura pels diferents barris del municipi.
També va quedar aprovat un expedient de modificació de crèdits, el PGM
provisional en la zona industrial ubicada
al carrer Verge de Montserrat, la segona
pròrroga del contracte administratiu de
serveis de conservació, neteja i manteniment d’espais verds i la renúncia a
la concessió de les parades del mercat
municipal.

nnnnnnn

Aprovat definitivament el Pla
de mobilitat urbana sostenible

L’actualització de representants de la
corporació al plenari del consell escolar
municipal i el Pla de mobilitat urbana
sostenible van aprovar-se per unanimitat al ple ordinari del 22 de desembre.
També es va portar a debat la declaració de compatibilitat d’un empleat de
l’Ajuntament, que va quedar aprovada.

nnnnnnn

Mocions sobre accessibilitat
i comptadors telegestionables

El grup del PSC va presentar una moció
que insta el Govern de l’Estat a adoptar les mesures necessàries per garantir
condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació. D’altra banda, la regidora
no adscrita, Mònica Laborda, en va presentar una altra referent als comptadors
telegestionables, on es denuncia l’incompliment de la normativa europea i
la manca de protecció de dades per part
d’ENDESA, entre d’altres. Totes dues
mocions van quedar aprovades.
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El Pressupost 2018, una aposta per a les persones
El Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet del 2018 ha estat aprovat al Ple
ordinari celebrat el 22 de desembre. La
regidora no adscrita Mònica Laborda
i ERC van votar a favor, el PDECAT es
va abstenir i el PP, C’s i PSC van votar
en contra. La tinenta d’alcalde Pilar
Castillejo va destacar que “l’aprovació
d’aquest pressupost és fruit dels consensos i acords amb altres forces” i va
agrair l’esforç d’ERC, PDECAT i Mònica
Laborda per arribar a aquests acords.
Respecte a l’any passat, el Pressupost
s’ha incrementat un 6,51%, arribant als
32.018.449,74 €, gràcies al creixement
d’ingressos fruit de la tasca de recerca de
fonts externes de finançament i l’elaboració de projectes que compten amb els
suports necessaris d’altres administracions.

Despeses de personal

Hi ha un increment important, del
5,75%, en les despeses relacionades amb
el personal. Segons Castillejo, l’objectiu
és “revertir la situació de les retallades
en el sou dels funcionaris i que els treballadors i treballadores de l’Ajuntament
no vegin incrementada la seva pèrdua
de poder adquisitiu”. La voluntat del
govern municipal és aplicar els increments màxims que permet la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE)
en el sou dels treballadors públics, que
es preveu en un 1% el 2018.
Castillejo també ha destacat la voluntat de cobrir places vacants per donar
resposta a l’escassetat de la plantilla
de personal i millorar la seva carrera professional amb procediments de

promoció interna. També es contempla
l’increment de la subvenció rebuda del
Contracte Programa amb la Generalitat
de Catalunya per finançar parcialment
la contractació de personal de suport.

Justícia social

Castillejo ha destacat la voluntat del govern “d’avançar cap a la igualtat de drets i
eradicar la injustícia social”. Dins l’àmbit
de justícia social, el Pressupost contempla
un reforç important dels serveis de teleassistència i l’ajuda familiar, amb un nou
contracte que amplia els serveis.
L’emergència pel que fa a l’habitatge és
un altre dels temes que preocupa el govern local, que aposta tant per la recerca
de fonts externes de finançament com
la destinació de recursos propis per defensar els drets bàsics. El 2018, es crearà
una borsa de lloguer per treballar pels
lloguers a preu just i un servei d’assessorament jurídic.
Amb l’objectiu de promoure la salut
com a estil de vida, es destinarà una
dotació per a l’elaboració d’un Pla
Director de l’Amiant, un inventari dels
edificis i espais municipals amb estructures d’amiant i un pla d’execució per
eliminar-lo.
La tinenta d’alcalde també va destacar
alguns dels nous projectes que tenen
com a objectiu el creixement personal i
col·lectiu a través de la cultura, l’educació, el patrimoni , la memòria històrica
i l’esport. Alguns exemples serien la
creació del Servei educatiu de l’Escola
de Música pel nou curs 2018-19; el

plantejament de legislatura d’aportar
300.000 €, 75.000 € durant el 2018,
per a la millora dels centres educatius;
l’increment en l’aportació al Patronat
Municipal de Cultura; la creació d’una
convocatòria de subvencions de lliure
concurrència per a projectes de dinamització de l’emissora de ràdio municipal; la renovació de l’aula d’informàtica
i la substitució de l’ascensor del Casal
d’Avis; i la renovació del parquet del
pavelló Joan Creus.

Reactivació econòmica

El Pressupost contempla una redistribució i un increment de les partides destinades a impulsar polítiques de dinamització comercial adreçades a tota la ciutat
i un increment en les aportacions al
Patronat Municipal d’Ocupació (PMO).

Participació ciutadana

Castillejo ha destacat la dotació de
300.000 € pel Reglament Municipal de
Participació per “continuar apostant per
aquest model que ens permet comptar
amb la visió dels més joves i amb la
participació de tots els veïns i veïnes per
decidir una part molt important sobre la
despesa en inversions al municipi”.
El Pressupost també contempla la posada en marxa de la gestió electrònica de
l’administració.
Sandra Rivera
Intus

P

L’Ajuntament, amb la protecció
dels animals a Ripollet
L’alcalde J.M. Osuna i el regidor de Protecció Animal,
Fran Sánchez, han signat un conveni de col·laboració amb
l’Associació Animals Ripollet. Mitjançant aquest conveni,
l’Ajuntament es compromet a col·laborar en el tractament
de colònies de gats ensalvatgits, en la difusió de les imatges
d’animals perduts que arribin a les dependències municipals
i en la recollida de cadells de gat per reubicar-los en llars
d’acollida, entre d’altres.
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Opinió
Any Clavé: treball cultural
en xarxa i educació en valors

Diuen que la cultura comporta valors educatius. Trobem que l’any Clavé n’ha treballat
molts. Prop d’un centenar d’actes al llarg de
l’any per recordar Josep Anselm Clavé, polític, fundador del cant coral a Catalunya i
gran transmissor de valors en tot allò que va
emprendre.
D’una banda l’any Clavé ha comportat educació en valors pel que fa a la manera com
s’ha treballat: un treball en xarxa entre diverses entitats i un treball inter generacional
entre infants i adults que han comportat coneixement mutu i major cohesió social.
D’altra banda val la pena fer èmfasi en els valors que volia transmetre Josep Anselm Clavé
en la seva obra i que han amarat tots els actes. La millora de les condicions de vida de
la classe treballadora, en primer lloc. L’obra
de Clavé no es pot entendre sense aquesta
perspectiva de classe. A través de la cultura
els obrers poden empoderar-se i millorar la
precària situació en què vivien. Però a més la
solidaritat, l’associacionisme, la pau, l’educació com a eina emancipadora... Clavé, a través dels seus cors, va fer una important tasca
política. Aquesta era la seva voluntat.
A més, és important destacar que l’organització de la majoria dels actes ha estat iniciativa
del teixit associatiu. Les institucions, Ajuntament, Diputació i Generalitat, hi han donat
suport i hi ha posat la logística, però la iniciativa i la feina han estat cosa de les entitats
La cloenda de l’any Clavé ha estat una bona
mostra del que ha estat to plegat: més de 150
nens i nenes de totes les escoles, els seus mestres i famílies, els cantaires de la Societat Coral, la seva orquestra, els alumnes de l’escola
de música i els seus professors... tots plegats
cantant i fent música entorn dels valors que
Clavé volia transmetre. Magnífic i emocionant.
El camí endegat l’any passat amb l’any Lorca
ha marcat una nova manera de fer cultura,
d’educar a través d’ella, de fomentar la cohesió social. Aquest any Clavé d’enguany ha
seguit el camí marcat. Esperem que continuï, és una bona iniciativa que cal felicitar.

El espíritu navideño
del gobierno

Hace unos días los vecinos y vecinas de Ripollet pensaban que el gobierno municipal
no iba a poner las luces de Navidad. Nosotros no lo podíamos creer. ¿Cómo el gobierno iba a dejar a los niños y niñas sin luces
de Navidad? No era creíble. Nos dijeron que
era porque solo les importaba la independencia de Cataluña y el resto les daba igual y
dada la situación general no querían fiestas
de Navidad.
Obviamente en Ripollet sí se han puesto las
luces de Navidad, como no podía ser de otra
manera, pero vayas luces que nos han puesto,
que vergüenza, si paseas por otros pueblos
vecinos puedes ver la diferencia.
Esto que puede parecer algo poco importante, pero es un ejemplo de la situación que padecemos en Ripollet. Tenemos un gobierno
que no se preocupa por los problemas reales
de los vecinos y vecinas, solo les preocupan
los temas identitarios y sus temas ideológicos
como la municipalización de algunos servicios públicos, para los que se están gastando
una fortuna en procesos participativos a los
que después han ido poquísimas personas.
El gobierno haría bien en preocuparse más
por los problemas reales de todos, en el día a
día del pueblo: Limpiar las calles, el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas, la adjudicación de los bares del Centro
Cultural y del pabellón, el cumplimiento de
lo acordado en los presupuestos participativos, en ser más trasparentes, la construcción
de la residencia para personas mayores, la
construcción de las escuelas instituto, la mejora del transporte público, la reducción de la
pobreza y otras muchas cosas que tiene que
hacer.
Nos gustaría acabar agradeciendo a los 4.411
vecinos y vecinas vuestro apoyo en las elecciones autonómicas y deseando unas Felices
Fiestas y un Feliz año 2018 para todos y todas.
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Cataluña merece un cambio
de verdad

A la hora de redactar el presente escrito quedan cuatro días para que en Cataluña haya
un cambio de verdad y vuelvan los valores de
libertad, igualdad, solidaridad y unión. Así lo
ha expresado durante toda la campaña electoral nuestra candidata a la Presidencia de la
Generalitat, Inés Arrimadas y a pocos días de
acabar con el monotema del “procès” e iniciar una nueva etapa de progreso que pretende
liderar Ciudadanos. Nuestro Partido ha pedido una y otra vez a los catalanes aprovechar la oportunidad histórica de ir a votar el
21D porque tenemos la victoria al alcance de
la mano para que, por primera vez, una fuerza constitucionalista pueda ganar a los partidos nacionalistas en las urnas. No queremos
más mentiras, más discusiones entre amigos,
que se vayan más empresas ni que Cataluña
sea mala noticia por la bajada de inversiones;
Queremos formar parte de la solución y no
de los problemas de España y Europa. Estamos convencidos de que Cataluña volverá a
levantarse después del golpe a la democracia
que han dado Puigdemont y Junqueras. Tenemos la necesidad de disponer de un gobierno que represente a todos los catalanes y
que acabe con la confrontación, aportando
sentido común y priorizando las políticas
sociales. Si Ciudadanos pudiera liderar un
gobierno en Cataluña, tal y como dijo Albert Rivera durante la campaña electoral,
cambiarán más cosas en cuatro años que en
cuarenta de legislatura. La nueva etapa en
Cataluña necesita más corazón tribandera y
menos esteladas; más libertad y menos imposición; más igualdad y menos privilegios;
más unión y menos división. Nuestra meta
es poder conseguir que cuando a nuestros
hijos les pregunten de dónde son, puedan
decir “nacimos en España, pero somos ciudadanos de la Unión Europea”.
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Agradecidos a nuestros votantes
y colaboradores

Muchísimas gracias a nuestros votantes en
Ripollet por la confianza depositada en el
Partido Popular. Tenemos la responsabilidad
estatal de defender la paz y los intereses de
todos los españoles. Desde el PP gracias a todos y cada uno de nuestros votantes hemos
actuado, defendido y mantenido de forma
legal la convivencia.
Cuidar la economía y la creación de empleo
requiere coherencia y no es compatible con
el oportunismo ni con cambios de parecer
según se presenten los titulares el día.
Para nosotros nunca se trató de conseguir
votos diciendo lo que sea en cada momento.
El PP es el partido de gobierno que ha sacado
España de graves problemas. Cuando pedimos el voto nuestra prioridad son mejoras y
estabilidad en beneficio de todos.
Tenemos un reto importante como partido
para explicar mejor en el futuro el valor de la
coherencia y la generación de confianza con
los resultados de gobierno obtenidos.
Nuestras ideas sirvieron para sacarnos de la
crisis y hoy generan empleo donde el gobierno socialista de ZP había dejado deudas. Mejoraremos nuestros resultados como
partido con trabajo, nuestra experiencia y la
humildad que distinguen a los votantes y colaboradores del PP.
A fecha de hoy es importante pedir respeto
a la voluntad mayoritaria de votantes catalanes en defensa de la Constitución y el marco
Europeo. Los Populares no hemos ocultamos las dificultades para solucionar el grave
problema de convivencia provocado por el
independentismo. Las consecuencias ya son
evidentes también en Ripollet de empobreciendo y aumento del paro.
Cada incertidumbre separatista aumenta la
fuga de empresas, entidades y turistas que
nos lleva a la ruina económica. Este panorama no mejorará dividiendo más a los catalanes, ni con caras bonitas, ni titulares, ni
tweets, ni buenas intenciones. Queda un
camino que debemos recorrer con serenidad
y confianza en nosotros mismos como catalanes y españoles con el legítimo objetivo de
mejorar el futuro común.

Tenim una altra manera
de fer política

Una vegada més podem afirmar que el grup
d’ERC-JpR-AM té una altra forma de fer
política. Malgrat ser conscients que tota la
feina que fem no es visualitza prou, volem
compartir un exemple clar de com és la feina
que hem fet al llarg d’aquesta legislatura.
A principis de legislatura, en una paradeta
de carrer de la nostra formació on volíem
recollir propostes de la gent vam rebre una
sèrie de queixes de diferents veïnes en relació a la parada de bus del Pavelló Municipal
d’Esports Joan Creus la qual no permet una
bona aturada del bus i, per tant, la gent gran,
persones amb diversitat funcional i mares
i/o pares amb cotxets no poden accedir-hi o
baixar correctament. Aleshores vam fer arribar una sèrie de precs al govern en diferents
sessions del Ple, però les respostes no ens van
convèncer i vam decidir introduir propostes
de millora de les parades del bus de la ciutat
en el futur Pla de Mobilitat. Aquestes plantejaven col·locar plataformes per poder accedir-hi; però, malgrat que la proposta va ser
recollida i implementada en algunes parades,
no era possible pel cas de la parada del pavelló per una incompetència amb el funcionament del mercat setmanal dels dimecres. És
en aquest punt que més enllà de les diverses
reunions que ja havíem tingut amb el regidor de Mobilitat i Transport sobre el PMUS,
vam decidir anar a la zona in situ per valorar-la amb el mateix regidor de govern i la
tècnica, i fer una segona proposta: traslladar
la parada en un espai de millor accessibilitat
per al bus uns metres més enllà. Finalment,
la regidoria ho ha acceptat i ha rebut el vistiplau de Policia Local; per tant, en els pròxims
dies, la Brigada Municipal procedirà a la seva
adequació.
Així doncs, amb aquest exemple, així com
també ho hem demostrat amb el Benestar
Animal o l’Educació, podem afirmar el nostre compromís ferm de treballar sense parar,
malgrat no governar, per aconseguir la millora del dia a dia de la ciutadania de Ripollet. Aquest és el nostre compromís: fer més
amable el dia a dia de la gent. Esperem continuar fent-ho aquests darrers mesos que ens
queden. SOM-HI!

Guanya l’opció República Catalana
a l’opció 155

El passat 21 desembre vam tornar a tenir
eleccions al nostre país, i la realitat per molt
que els pesi a alguns és clara. Les candidatures que defensen la república catalana van
tornar a assolir una nova dada històrica, rècord de vots que defensen aquesta opció, més
de 2.070.000 vots. Suposem que ara els que
l’1 d’octubre defensaven que havien votat
moltes persones dues vegades no ho tornaran a dir, no? És a dir en unes eleccions atípiques, a on el govern de l’Estat ha estat el
que ha convocat els comicis, els catalans ens
hem mogut i hem dit clarament quines són
les nostres opcions.
Hi haurà mitjans que parlin que no som
majoria, hi haurà mitjans que facin sumes i
restes com vulguin. Però aquí hi havia clarament tres formacions que defensaven la República Catalana, tres que defensaven el 155
i una setena que vol un altre camí.
A partir d’aquest moment deixar clar que
falta molt camí per recórrer i sobretot que
per part d’aquells que defensem la República Catalana, treballem per una Catalunya de
convivència i pluralitat.
Esperem que per part de l’Estat i la resta d’administracions immobilistes es canviï de posició i d’una vegada per totes la política i el
diàleg s’imposi. Ara no poden dir que els catalans no han votat d’una forma clara, ara no
es pot dir que les votacions no eren valides,
ara toca buscar solucions per caminar cap a la
República Catalana.
Per començar aquest reconeixement és necessari que els presos polítics tornin a casa.
No oblidem que els Jordi’s porten més de 2
mesos empresonats. En aquesta “sin razón”
que es defensa des del Govern Estatal i els
seus instruments judicials es vol fer creure que els milers de catalans i catalanes que
ens hem mobilitzat sempre de forma pacífica
ha estat promogut o manipulats pels Jordi’s?
Una mica de seny, una mica de seriositat i
sobretot molt respecte a la voluntat de la ciutadania
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PARLEM
AMB...
Valoració de l’any sortint
amb l’alcalde i els grups
municipals
A un any i mig d’acabar la legislatura,
el govern municipal valora l’any sortint
com el de consolidació del seu projecte
transformador, mentre que l’oposició li
retreu que no ha donat la talla.
Com definiria l’any 2017?
Així com el primer any i mig va ser
d’aprenentatge de l’Administració i
d’endreçar els temes que volíem prioritzar, aquest 2017 ha estat de consolidació, de desenvolupament i d’execució
del programa de govern. També un any
marcat per la situació que a nivell de
Catalunya i Espanya hem viscut.
Com descriuria el clima polític en l’àmbit local?
Així com a nivell extramunicipal segurament s’ha viscut més la crispació i
l’ambient s’ha enrarit, en l’àmbit local ha
estat força bo, mantenint la cordialitat i
el diàleg dins els termes democràtics.
Quin ha estat el seu paper com a alcalde en el marc del procés?
He tingut un ferm compromís i una
defensa del dret a decidir de Catalunya,
del referèndum com a eina imprescindible per resoldre aquest encaix i en
defensa de la democràcia i dels drets
socials i civils dels pobles i les persones.
No obstant això, tinc claríssim que Ripollet és un poble plural i divers que, en
totes les comtesses electorals que s’han
produït al llarg de la història al municipi, s’ha pronunciat majoritàriament
com a no independentista. Però també

amb aspiracions nítidament democràtiques i partidari de resoldre aquestes
situacions per mitjans democràtics i
pacífics. Com a alcalde la meva màxima
preocupació ha estat que hi hagués pau
social entre la pluralitat de visions que
com a municipi tenim.
I la participació?
La participació és una de les qüestions
més importants que ens mou políticament. El repte és que els canals que
hem obert no depenguin de qui governi, sinó que funcionin per si mateixos. Aquest 2018 esperem redactar un
reglament de participació que relligui
tot això.
En quin punt ens trobem en el compliment del Pla d’Acció Municipal?
Més de la meitat de les accions que s’hi
contemplen ja s’han iniciat o s’han fet. Al
llarg del 2018 s’acabarà complint d’una
manera força satisfactòria el que falta.
Mai ens hem amagat que pretenem fer
un canvi profund en la via de la transformació social i això no es fa d’un dia
per l’altre i això necessita una feina
continuada i d’un assentament i moltes
d’aquestes qüestions necessiten, almenys,
un mínim de dos mandats per fer-se
efectives.
Expliqui l’aposta per la sensibilització
sobre la violència masclista, l’LGTBIfòbia, els refugiats o la reparació jurídica
de les víctimes del franquisme de
Ripollet.

nnnnnn
“Desitjo que al 2018 es
pugui impartir justícia
amb les víctimes
passives d’Uralita i es
posi fi a la impunitat de
tants anys d’aquestes
empreses”.
nnnnnn
En primer lloc perquè molts dels regidors provenim d’aquests moviments socials i això que hem defensat als carrers,
ara ho fem a través d’altres mecanismes i
recursos de la institució. No els deixem
de banda perquè estem parlant de qüestions de vida, perquè se segueix agredint,
discriminant i perquè són qüestions
d’igualtat i justícia que afecten els nostres
veïns.
Què s’ha aconseguit en habitatge?
Primer cal posar sobre la taula les
limitacions que tenim els ajuntaments.
Intentem fer d’últim dic de contenció de
les emergències habitacionals. Des de la
posada en marxa l’Oficina de l’Habitatge s’han duplicat les sol·licituds d’ajuts
al lloguer, l’assessorament jurídic en
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mària, que va ser una cirereta,
una cosa fantàstica, no només
per l’espectacle sinó per la part
comunitària i d’aprenentatge.
Quin és el posicionament del
govern sobre els instituts escola o el tancament de línies?
No volem cap tipus de massificació a les aules. Cal seguir demanant espais per desenvolupar
aquestes activitats formatives
i també que la Generalitat es
posi també les piles en la lluita
contra el fracàs escolar, ja que
ho està donant totes les garanties, resposta ni inversions que
el nostre municipi necessita. I
cal que anem tots a una.

qüestions hipotecàries, clàusules sol i les
mediacions en les comunitats de veïns.
Des de fa temps s’està fent una feina de
detenció de pisos buits per posar-los
en circulació i omplir-los de vida i que
els grans tenidors puguin ser finalment
sancionats.
Parli’ns de les actuacions en mobilitat.
Per fi tenim una política clara de transport i mobilitat, començant per coses
senzilles com donar informació de les línies de bus que tenim. Estem en contacte amb les administracions per reclamar
les millores que calen i estem movent
el tema de passar a la zona tarifària 1 i
esperem a 2019 sigui possible.
Quins són els resultats de la promoció
de l’ocupació?
L’últim exemple és el premi a l’Associació d’Aturats de Ripollet, que ha comptat
amb el suport del Patronat d’Ocupació.
Es veu pel gran nombre de persones
contractades i perquè ens presentem a
totes les convocatòries de subvencions.
També estem fomentant l’emprenedoria
i la revitalització dels polígons.
Com ha anat l’Any Clavé?
El món associatiu continua molt viu i
facilita molt la feina de l’Ajuntament.
Clavé no era una figura tan popular com
Lorca però les entitats s’hi han tornat a
abocar, també perquè en paral·lel hem
tingut el 140è aniversari de la Societat
Coral “El Vallès”. I finalment va tenir
lloc la cantata dels infants de 6è de pri-

Què destacaria dels nous
pressupostos municipals?
Consolidem l’aposta que
estem fent per a Justícia Social,
Habitatge i Cultura que veuen
incrementades les seves dotacions. També es fa un esforç per
incrementar en la partida de
manteniment de la via pública,
dels parcs i jardins, ja que som
conscients que els nostres parcs
no estan en les condicions
que ens agradarien, poda dels
arbres, enllumenat per donar
resposta a algunes queixes que
hi ha hagut, més marquesines
i plataformes i millores d’accessibilitat. Pel que fa a inversions, recullen els pressupostos
participatius, millora de la llera
del riu Ripoll, d’equipaments
municipals, renovació flota
de vehicles i nou parquet al
pavelló.
Els seus desitjos per a l’any
nou?
Com a desig concret, que el
2018 es pugui impartir justícia
amb les víctimes passives que
va produir Uralita i que es pugui posar fi a la impunitat què
aquestes empreses han tingut
al llarg de tants anys. I ja en
general, que tothom celebri les
festes amb alegria i amb la gent
que més estimem.
Reme Herrera/Toni Miralles
Entrevista completa a ripolletradio.cat
i Ripollet TV (YouTube)

nnnnnn
L’any de goven de
Decidim. Seguir
transformant
Ripollet

Fran Sánchez

Decidim Ripollet
L’any 2017 el govern de Decidim ha
consolidat les seves polítiques, centrades
a la participació ciutadana i la justícia
social. Un any de treball transversal en
tots els àmbits municipals per seguir
transformant Ripollet.
A les polítiques socials destaquen la
consolidació de l’Oficina Municipal
de l’Habitatge (més del doble d’ajuts al
lloguer, assessoria jurídica, inspeccions
d’habitatges buits), les primeres concrecions (patis oberts i educadors en medi
obert, lligats a la regidoria de joventut)
del Pla Educatiu Local aprovat per la
Comunitat Educativa. L’increment de
polítiques d’acció comunitària pel que
fa a Serveis Socials, o el treball cultural
en xarxa que ha suposat l’any Clavé.
La posada en marxa dels acords dels
primers Pressupostos Participatius a Ripollet i les assemblees veïnals a Can Mas
o sobre mobilitat destaquen a l’àmbit
participatiu.
A l’àrea de desenvolupament trobem
l’aprovació per unanimitat del Pla de
Mobilitat (targetes de transport, més
aparcaments, canvis de sentits viaris,
més freqüència de busos...), l’inici de
la gestió directa de serveis municipals
(neteja dels edificis públics, procés de
municipalització de l’aigua), l’impuls al
comerç local, les obres als camps de futbol, plans d’ocupació continus i transparents dels del Patronat d’Ocupació...
No hem avançat tot el que voldríem,
però seguim treballant. Amb la participació i la implicació del veïnat ho
aconseguirem.
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Decidim Ripollet:
un gobierno que
no gestiona y no
cumple

nnnnnn
El gobierno
municipal sigue
instalado en la
miopía

nnnnnn
Año 2017. Un año
de oportunidades
perdidas para
Ripollet

Luis Tirado

Josep Gabarra

Víctor Diéguez

Vamos camino de los 3 años de legislatura y vemos como el gobierno de
Ripollet se ha diluido en sus propias
contradicciones y en su falta de liderazgo, estrategia y gestión.
En estos años nos preguntamos, ¿en qué
ha mejorado Ripollet?, ¿qué ha hecho
este gobierno?, ¿dónde se ha quedado la
revolución que iban a hacer?.
Lo cierto es que no han mejorado nada,
las calles están más sucias que nunca, los
parques más descuidados, no se riega y
Ripollet en verano parece un desierto,
falta mantenimiento en general en toda
la ciudad y todo esto es por falta de
trabajo no por otra cosa.
Y si hablamos de los incumplimientos
del programa electoral, ¿dónde se han
quedado el 4º instituto, el “soterrament”
de la autopista, el cierre del Ecoparc, el
regidor de barrio, los referéndums, la
auditoría de cuentas, el Consell de Cultura, la recogida puerta a puerta de las
basuras y tantas otras cosas que no están
cumpliendo y que no van a cumplir por
su falta de liderazgo y de capacidad de
gestión.
Ripollet ha ido hacia atrás. Ahora mismo
somos el 2º pueblo menos transparente
de todo el Vallés Occidental, pasando
del 56.1% de cumplimiento al 26.9%.
Este dato es significativo sobre el
cambio que se produjo en Ripollet en
las últimas elecciones municipales, un
cambio a peor.

Han pasado doce meses más y nuestro
gobierno municipal sigue instalado en
la miopía y en la falta de adopción de
acuerdos que redunden en la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos
de Ripollet. Durante el presente ejercicio, marcado por estériles debates de
identidad, nuestro gobierno ha negado
la posibilidad de tratar en el Pleno las
preceptivas ordenanzas fiscales y se ha
perdido la oportunidad de seguir reduciendo el IBI de nuestros conciudadanos
así como la posibilidad de reducir, como
siempre ha defendido Cs, otras tasas y
arbitrios municipales (impuesto de circulación, eliminación de residuos, etc).
Esta forma de actuar, con nocturnidad
y alevosía, no pone más que el acento
en las hipócritas políticas del gobierno
de Decidim. Por un lado se presume de
presupuestos participativos, dando la
voz a amplios sectores de la población
para que propongan cómo diseccionar
el presupuesto municipal y por otro, se
veta la posibilidad de proponer cómo
queremos recaudar los tributos que nos
son propios. Desde Cs estamos convencidos de que para el gobierno del Ayuntamiento se ha iniciado ya la campaña
electoral de las venideras elecciones municipales. En sus alardes y preocupación
por las políticas de escaparate, se quedan
atrás los viejos problemas que siempre
han afectado a Ripollet y que en los días
de oposición motivaron las quejas de
los que hoy tienen la responsabilidad de
resolverlos: Suciedad de nuestras calles,
abandono de nuestros parques, inexistencia de una policía de proximidad y
pésima gestión de una administración
que un día prometieron auditar.

El gobierno municipal empezó el año
2017 buscando bancos para obtener los
mejores intereses con más de 5 millones
de Euros de dinero municipal y lo ha
terminado faltando a su palabra de reducir un 8% el IBI. El gobierno dice ser
social pero actúa con dinero municipal
como un gran capitalista. Faltó a su
propio compromiso político cobrando
un IBI injusto y abultado a las familias
de Ripollet. Desde el PP seguimos esperando respuesta a preguntas simples sobre Servicios Sociales y el conjunto de
vecinos seguimos sufriendo en 2017 la
inacción en muchos ámbitos. Tampoco
han defendido Ripollet en la Generalitat
teniendo aprobada por el Parlament la
propuesta del PP para iniciar la residencia para nuestros mayores, ni la limpieza
del río, ni la C-58 o mejoras sanitarias.
Los malos olores del Ecoparc o el disparate de las municipalizaciones siguen
perdidos entre papeles de carísimos informes pagados con dinero de todos. El
incumplimiento en 2017 de su propio
horario de chiringuitos de Fiesta Mayor
es un detalle revelador de su posición
general de pedir a los vecinos lo que
ellos no dan. Este panorama deja corto
cualquier adjetivo de valoración que
denuncie su incoherencia y mal gobierno teniendo problemas tan graves en
Ripollet como el aumento del paro.

PSC

C’s

PP
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El govern municipal
ha tingut força
mancances i va
massa lent

nnnnnn
Dos anys perduts

nnnnnn
No s’han complert
les expectatives
previstes

Lurdes Serra

Xavier Peñarando

Mònica Laborda

Des del grup d’ERC-JpR-AM volem
reafirmar el nostre compromís dia rere
dia en la nostra tasca com a grup de
l’altra oposició. Des del principi de la
legislatura, hem estat a disposició del
govern per a poder tirar endavant polítiques reals de canvi al nostre municipi.
Malgrat aquesta generositat, el govern
no ha estat a l’altura del moment i
podem afirmar que el canvi real com
nosaltres voldríem no podrà ser possible
aquesta legislatura. El govern municipal
ha tingut força mancances a nivell polític, no ha estat a l’altura i va massa lent a
l’hora de fer-ho possible. Així i tot, està
clar que compartim la crítica i el fons de
les qüestions fonamentals, les mancances i les problemàtiques que té la nostra
ciutat. En aquest punt de nexe ens hem
trobat i en trobarem. Cal aprofundir
en la millora democràtica, la promoció
comercial i econòmica, la justícia social,
la cultura i la sostenibilitat. És veritat
que aquest any ha estat una continuació
de l’any anterior com ja hem comentat
a priori, però estem empesos a poder fer
algun pas endavant aquest pròxim 2018
si el govern ens estén la mà a col·laborar
conjuntament. Perquè quan ho fem
plegats, els resultats són notables com
en benestar animal o mobilitat... Hi ha
molta feina i ERC està preparada per
treballar incansablement fins aconseguir la plena millora de la nostra ciutat.
SOM-HI!

S’acaba el 2017 i hem de fer balanç de què ha
estat l’any en l’àmbit municipal, així com una
anàlisi de quina ha estat la realitat dels grans
avenços que ens va prometre aquest govern
municipal al començament de la legislatura, atès
que hem assolit l’equador d’aquesta.
No ens agraden els discursos catastrofistes, no és
el nostre tarannà, i començarem citant alguns
aspectes positius. Sí, perquè vostès senyors i senyores d’Ara Decidim han sabut organitzar uns
actes lúdics i festius que han estat bé en l’àmbit
de poble, fins i tot alguns que han tingut ressò
i reconeixement mediàtic més enllà del nostre
municipi. I a més a més han fet participatiu
decidir com ens gastem els calers de les nostres
inversions, encara que no hi va haver molta gent
interessada. D’això no en tenen la culpa.
A partir d’aquí ens preguntem quins han estat els
GRANS CANVIS i millores pel municipi. En
trobem un i no pas menor: Els que defensaven la
baixada de l’IBI que ens havia imposat el Govern
de l’Estat, quan han tingut l’opció de fer-ho
s’han oblidat per complert de la seva promesa, el
Sr. Alcalde ha canviat la seva opinió i el seu vot.
Vet aquí el gran canvi, qui votava a favor dels
veïns quan era oposició ara vota en contra quan
encapçala i presideix el plenari municipal. Ara
fa un any sortien feliços la Sra. Castillejo (Ara
Decidim) i el Sr. Gabarra portaveu de Ciutadans
presumint dels seus acords i la seva promesa de
rebaixada progressiva de l’IBI. I les ordenances?
Doncs aquest any també hi ha hagut canvis
perquè ni s’han dignat a fer un ple d’ordenances.
Es van trobar un Ajuntament sanejat econòmicament i amb un edifici comprat per no haver de
pagar lloguer per serveis municipals i encara no
han avançat res en això. És més, la proposta que
tenen és simplement reubicar serveis sense tirar
endavant l’estalvi previst.
Hem gastat més que mai en estudis i anàlisis de
tercers però la realitat és que molts dels nostres
carrers estan bruts, l’Ecoparc no s’ha tancat ni
hi ha previsió de fer-ho, el transport públic no
ha millorat, i la classificació de transparència de
la nostra administració local ha empitjorat. No
demanarem als Reis d’Orient que portin carbó
als nostres governants locals per ecologia, però sí
més empenta, més energia per treballar i sobretot
més decisió a l’hora de negociar, escoltant més
la resta de formacions, per tal que Ripollet pugui
avançar. Hem perdut dos anys de legislatura: no
la perdem tota sencera.

Un any on no s’han complert les expectatives previstes, la municipalització
de serveis sembla que encara després
de mitja legislatura no acaba de fer-se
palesa.
Els Pressupostos Participatius de l’any
passat tornen aquest any a fer-se igual
amb les mancances de participació
idèntiques a les de l’any passat, ja que
de nou només els alumnes de 4t d’ESO
són els qui podran proposar els projectes dels Pressupostos Participatius, és un
clar exemple de com no s’ha d’actuar
en matèria de participació ciutadana, ja
que les propostes vénen d’un col·lectiu
molt petit respecte la població total de
Ripollet, és per això que resulta més una
operació cosmètica que un intent de
participació.
Hi ha un dèficit comunicatiu entre el
govern i l’oposició on va quedar molt
palès en la votació en contra per part de
l’oposició de la construcció de la benzinera, on no només les comunicacions
van ser al principi nul·les sinó que van
carregar contra l’oposició d’una forma
desproporcionada.
Aquest any no han elaborat les ordenances fiscals, que són el full de ruta dels
Pressupostos i és el principal instrument
de planificació econòmica de l’entitat
local per un període determinat. No
presentant les ordenances ens deixen
sense poder participar a l’oposició en
la planificació econòmica i també a la
ciutadania al període d’al·legacions.

ERC-JxR

PDeCAT

Regidora no adscrita
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més
ciutat
nnnnnnn

Nous cursos al
Centre Cultural
El Patronat de Cultura presenta prop
d’una desena de tallers per al gener del
2018. Com a novetat d’enguany, s’ofereixen cursos destinats a entitats culturals
amb l’objectiu d’aportar formació específica i eines per al desenvolupament de
la seva tasca. El primer d’aquests tallers
serà el 29 de gener i anirà sobre Twitter
com a eina de dinamització. Els interessats en participar s’han d’inscriure
al Centre Cultural, fins dues setmanes
abans de l’inici de cada taller. Pel que fa
a la resta de tallers, s’han programat diversos cursos trimestrals de cuina, videojocs, moviment conscient i direcció de
cinema. Quant als cursos puntuals, n’hi
ha de ioga i cuina en família.

La cantata de cloenda, a la pl. de Joan Abad, va ser un èxit de participació

nnnnnnn

Comiat de l’Any Clavé
i Any del Llibre el 2018
Nens i nenes de 6è de les escoles de Ripollet, juntament amb
mestres i músics de l’Escola de Música i els cantaires de la Societat Coral “El Vallès” van protagonitzar la cantata de cloenda de
l’Any Clavé a Ripollet el diumenge 17 de desembre. Per acabar,
el públic assistent va poder sumar-se a cantar la cançó final. L’acte va comptar amb la presència del president de la Federació de
Cors de Clavé, Josep Cruells; el regidor de Cultura, Oriol Mor, i
l’alcalde de Ripollet, José María Osuna. D’altra banda, el regidor
de Cultura, Oriol Mor, ja ha avançat que l’any 2018 serà l’Any
del Llibre a Ripollet.

nnnnnnn

25è Aniversari
del Ripollet Rock
Festival
L’Associació Ripollet Rock va tancar
l’any del 25è aniversari del Ripollet
Rock Festival ripolletenc amb diversos
concerts i una botifarrada a les pistes
de l’ESBAR. L’acte va comptar amb les
actuacions de Systemia, Escorpiones i
Yakanyná. Com a colofó final, els Diables de Ripollet van oferir un espectacle
de rock i foc.

Escorpiones, tribute band d’Scorpions, en directe
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nnnnnnn

Diagnosi de la situació dels
espais verds del municipi

L’estudi és un pas previ per a la millora dels espais verds de la ciutat

L’Ajuntament de Ripollet ha presentat un estudi diagnòstic
de la situació dels espais verds del municipi. L’estudi ha servit
per detectar les problemàtiques que hi ha a les zones verdes
de la ciutat, des dels arbres dels carrers fins als parcs i jardins,
passant pels espais de joc infantils. Segons Ramiro Moldes,
regidor de Medi Ambient, Parcs i Jardins, la diagnosi servirà
per començar a treballar a partir del 2018 en el plantejament
de millora de tots aquests espais. Segons el regidor, ara s’ha
donat prioritat al mobiliari infantil dels parcs i ja s’han iniciat
unes partides pressupostàries per canviar-lo.

nnnnnnn

Celebrada la
primera sessió
del Consell
Escolar Municipal
El passat 14 de desembre es va realitzar
la primera sessió del Plenari del Consell
Escolar Municipal, en la qual es van debatre temes com la planificació de l’educació secundària, les propostes davant la
massificació a les aules i els problemes
associats, així com possibles tancaments
de línies de P3 al municipi.

Membres de la comunitat educativa, al CEM

nnnnnnn

Passi metropolità d’acompanyant
i nova parada del 648
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha actualitzat la sol·licitud del Passi
metropolità d’acompanyant, de manera que ja no caldrà demanar documentació
justificativa de la necessitat de viatjar amb un acompanyant. El passi es pot sol·licitar
al web de l’AMB o també a la consergeria de l’OAC, davant de l’Ajuntament. Cal
destacar que aquesta targeta només és vàlida dins de la zona 1. Des de la regidoria
de Mobilitat i Transport Públic de l’Ajuntament de Ripollet, “es lamenta que només
sigui vàlida dins la zona 1” i s’insisteix en “la necessitat que Ripollet pugui estar dins
la zona 1 al més aviat possible”.
D’altra banda, ja està en funcionament la nova parada de l’autobús de la línia 648
(Montcada-Ripollet-UAB) al carrer de la Serra de Galliners, punt on està ubicat
l’IES Jaume Mimó, a Cerdanyola del Vallès. Aquesta nova parada podria beneficiar
els més de 100 alumnes que viuen a Ripollet i que cursen ESO, Batxillerat o cicles
formatius a l’IES Jaume Mimó.

Imatge promocional del bus 648
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PARLEM
AMB...
Carme Sánchez és mestra a l’Escola Tiana i investigadora del Grup de
Recerca en Educació Psicomotriu de
la UAB. Recentment, ha col·laborat
en el llibre “Psicomotricitat, escola i
currículum”, una guia per a mestres i
estudiants interessats en el món de
la psicomotricitat. L’Escola Tiana, que
aplica aquesta metodologia des del
2007, és una de les protagonistes de la
publicació.
Què s’entén per psicomotricitat?
És una manera de treballar on l’infant
és el protagonista del seu aprenentatge
i on l’adult posa al seu abast un registre
de temps, material i espai perquè pugui
explorar les seves possibilitats.
Quin és el paper que té el joc?
Entenem el joc com una eina d’educació fonamental en aquestes edats.
Mitjançant el joc, els infants aprenen.
De fet, el nostre projecte es titula “Del
joc al pensament”, perquè l’infant, després de passar per totes les fases que té la
psicomotricitat, arriba a un moment de
reflexió i als nous aprenentatges.
Com va ser el canvi de l’educació física
a la psicomotricitat?
El 2004/05, començava a sonar el tema
de la psicomotricitat, que els infants
podien, dins un espai més acollidor, més
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Carme Sánchez:
“Les úniques normes són
‘no em faig mal’ i ‘no faig
mal als altres’”
estimulant i amb un vincle afectiu molt
important, arribar a aprendre d’una
manera diferent.
Vaig veure que existia el Postgrau en
Psicomotricitat a la UAB. El vam fer i
vam preguntar, amb el vistiplau de la
direcció, si el projecte que havíem de
fer pel postgrau, podia ser el projecte de
la nostra escola.

nnnnnnn
“L’infant és el
protagonista del seu
aprenentatge”
nnnnnnn

El centre hi va apostar a cegues, doncs.
I estic molt agraïda, sobretot, per la
sensibilitat. En aquell moment era
una cosa bastant diferent i nova, però
l’equip directiu va confiar plenament
amb nosaltres i vam tirar endavant.

pont entre la psicomotricitat i el treball
cooperatiu.

Hi ha moltes escoles a Ripollet que
treballen la psicomotricitat?
La majoria d’escoles de Ripollet la treballen. L’únic punt que tenim diferent
és que jo segueixo en continua formació, estem dins del grup de recerca, fem
publicacions, etc. A més, la nostra psicomotricitat és de 3 a 8 anys i la majoria
de les escoles només ho fan a infantil.
La psicomotricitat s’ha de treballar a
partir dels 3 anys o abans?
Es treballa dels 0 als 8 anys.
I a partir dels 8 anys, què feu?
De 3r a 6è de primària, tenim un
projecte molt maco en què fem un

En una sessió de psicomotricitat, es
fan exercicis?
No. Jo plantejo uns objectius pel curs i
per nivells i munto una sala. Ells mateixos aconsegueixen els objectius sense
adonar-se’n i de manera lúdica. Les úniques normes que hi ha a la sala són “no
em faig mal” i “no faig mal als altres”.
Com s’organitzen les sessions?
Comença amb un escalfament del cos,
després hi ha una explosió motriu i arriba un moment on l’activitat de l’infant
baixa. És en aquest punt on comença la
relaxació, es fa el retrobament i l’infant
fa la representació del que ha viscut.
Moltes vegades la vivència de l’infant
no té res a veure amb la representació
que fa. Hi ha nens que sí que plasmen
el que han viscut a la sessió (si he jugat
als pirates, em dibuixo de pirata), però
n’hi ha d’altres que et dibuixen el papa
o la mama, perquè en aquell moment,
jugant a pirates, han evocat una sensació o sentiment de quan eren petits...
Quina ha estat l’acceptació d’aquestes
dinàmiques per part de les famílies?
Les famílies i els nens estan molt contentes i jo estic molt agraïda de l’acceptació i estim que em tenen.
Reme Herrera
Sandra Rivera/Intus
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l’Agenda
Dilluns 1

gener 2018

NOUS SOCIS DEL CENTRE
EXCURSIONISTA RIPOLLET

Divendres 5

A les 20.30 h, al Centre Cultural

Inscripció dels nous socis del
CER 2018. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: CER

Dimecres 3
CAVALCADA DE REIS

A partir de les 17.30 h, a la ctra. de
l’Estació

VIU LA CIUTAT AMB
EL TRENET DEL COMERÇ

De l’1 al 5 de gener, de 10 a 14 h i de 17
a 20 hores, cada 20’

El 5 de gener, només funcionarà al matí.
Els tiquets es poden aconseguir als
establiments adherits a la campanya i seran
vàlids només per a un tram del recorregut.
Recorregut: rbles. Pinetons (inici i final),
Sant Esteve, Sant Jordi, c. Sarrià de Ter,
Sant Jaume, Balmes, Padró, rbla. Sant
Andreu, c. Federico García Lorca.
A les 17.30 h el recorregut del Trenet del
Comerç passarà pel barri del Pont Vell.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 2
RECOLLIDA DE CARTES
ALS REIS MAGS

De les 17 a les 20 h, a la ctra. de
l’Estació, davant de la Creu Roja

A més de portar la teva carta als Reis
Mags, pots col·laborar amb la campanya
de recollida d’aliments ‘Cors Solidaris.
Junts contra la fam’ (arròs,
llet, llegums, oli, pasta,
conserves o galetes).
Amb la col·laboració
del Centre d’Esplai La
Gresca, que realitzarà
una xocolatada i el seu
arbre dels desitjos.
Ho organitza: Ripollet
Costums i Tradicions

MERCAT D’INTERCANVI
DE JOGUINES DE LA CAMPANYA
DONEM JOC
De les 10 a les 14 h, al pati del Centre
Cultural

Els nens i nenes que els dies previs hagin
aportat una joguina a la campanya,
rebran un tiquet que podran bescanviar
per una joguina en el mercat. També hi
haurà xocolatada, contacontes i un espai
d’intercanvi intergeneracional.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet i
Protecció Civil

17.30 h, benvinguda als Reis al barri
del Pont Vell, amb la col·laboració de
l’AMPA de l’Escola Tiana. A continuació,
acompanyaran la Comitiva Reial fins
al Parc del riu Ripoll, al costat de
l’Ajuntament.
18 h, arribaran els Reis i, de mans de
l’Alcalde, recolliran les claus de totes les
cases. Amb la col·laboració de La Careta
Teatre.
18.30 h, inici de la cavalcada al c. Balmes
Itinerari: c. Balmes, c. Sant Jaume, c.
València, rbla. Sant Jordi, rbla. Sant Esteve,
rbla. Pinetons, av. Maria Torras (fi de la
cavalcada)
Ho organitza: Ripollet Costums i
Tradicions
Seguiu la Cavalcada per Ripollet
Ràdio a la retransmissió especial
Nit de Reis

Diumenge 7
TORNEIG DE FUTBOL SALA
SOLIDARI D’ENTITATS
A les 16 h, al pavelló Joan Creus

Amb la participació dels Diables de
Ripollet, l’Esplai l’Estel, El Local i
Ripollet Rock. Es recollirà material escolar
per al Centre Obert La Placeta.
Del 27 de desembre al 5 de gener també
s’instal·laran punts de recollida de material
escolar nou al Centre Cultural i al PAME.
Ho organitza: Ripollet Rock

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

Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis
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Dilluns 8

Divendres 12

CAFÈ LITERARI: “JO VULL
SER FAMÓS”

PROJECTES DEL CLUB DE
JUBILATS I PENSIONISTES

Tertúlia sobre aquesta obra de Carles
Capdevila.
Ho organitza: AETMV

Taller ponència per tal d’explicar els
resultats de participació dels ciutadans en
els projectes de l’entitat per a la gent gran.
Els tallers es realitzaran els dies 12 i 26
de gener, el 9 i 23 de febrer i el 9 i 23 de
març.
Ho organitza: Associació Club de Jubilats
i Pensionistes de Ripollet 2016

De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

Dimarts 9
NOUS SOCIS DEL CENTRE
EXCURSIONISTA RIPOLLET

De les 18 a les 20 h, al Centre Cultural

A les 20.30 h, al Centre Cultural

Inscripció dels nous socis del
CER 2018. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: CER

A les 17.30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca

Lent i estrafolari vol acabar amb tots els
finals feliços dels contes i amb la felicitat
del poble de Viladalt. Un nen petit anirà
a buscar els colors màgics de l’Arc de Sant
Martí per tornar l’alegria al seu poble.
A càrrec de Mönica Risi.
Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ENCANTS DELS ATURATS

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

TALLER: IOGA EN FAMÍLIA

De les 11 a les 12.30 h, al Centre Cultural

Dimecres 10
HORA DEL CONTE: “ELS COLORS
DE L’ARC DE SANT MARTÍ”

Dissabte 13

Trobada DEL Comitè
d’Arbitres de la Federació
Catalana d’Handbol

De les 20 a les 21.30 h, a la Sala d’Actes
del Centre Cultural

Activitat en el marc del 50 aniversari del
Club Handbol Ripollet, que va iniciar la
seva activitat el juny de 1968.
Ho organitza: Club Handbol Ripollet

Dijous 11

Ens aproparem al ioga i els pares i mares
compartirem aquesta disciplina amb
els fills. Serà una bona oportunitat per
introduir el ioga als més petits. Taller per
a famílies amb fills de 5 a 12 anys. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“BRESSOL DE CONTES”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Contes i cançons que despertin l’escolta
atenta, per crear vincles entre pares i fills,
per adquirir vocabulari, interioritzar rutines
i nodrir l’imaginari.
A càrrec de Sònia Fernández. Per a infants
de 6 mesos a 3 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

comprar a ripollet té premi!
sorteig

A les 12 h, a la plaça de Pere Quart

A banda dels premis directes que durant el
Nadal s’han repartit, se sortejaran 5 premis
de 100 € en vals de compra.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE CÒMIC INFANTIL
“Detectiu Conan,
de Gosho Aoyama”

PRESENTACIÓ DEL TRIMESTRE
DE L’ASSOCIACIÓ D’ESPECTADORS
DEL TEATRE DEL MERCAT VELL

En Conan, en realitat és en Shinichi Kudo,
un detectiu juvenil molt famós.
Uns malvats el van fer prendre un verí
pensant que era mortal, però no ho era, i
es va convertir en un nen. Tot i semblar
un nen, continua investigant i resolent
complicats casos. A càrrec d’Elisabet
Vázquez. Per a infants de 8 a 12 anys.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

L’Associació d’Espectadors presentarà
els espectacles que ha programat de gener
a març. A continuació els acompanyarà
a l’escenari el tenor Ricard Torino i el
pianista Josep Alonso, que oferirà als
assistents un avançament de la gala lírica
de la setmana següent, Els Països Catalans.
L’activitat és oberta a tothom i gratuïta.
Ho organitza: AETMV

A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal

A les 21 h, al Teatre Auditori del Mercat
Vell

33è concurs local
de pessebres

A les 12.30 h, al Centre Parroquial

Lliurament de premis, amb l’actuació de la
Societat Coral “El Vallès”.
Ho organitza: Agrupació de Pessebristes de
Ripollet

TEATRE: “MARIA DE LA O”
A les 18 h, al Teatre Auditori

A càrrec del Quadre Escènic del Casal
d’Avis
Ho organitza: Casal d’Avis de Ripollet
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Diumenge 14

Dimecres 17

Dissabte 20

LLEGIM I CREEM:
“ELS CONTES DELS
GERMANS GRIMM”

SENDERISME: GR-177. ETAPA 5

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

PETIT MERCAT VELL:
“ELS TRES ÓSSOS”

A les 18 h, al Teatre Auditori

Tres óssos que vivien tranquils al bosc,
menjant fruita, sopa i melmelada. Una
noia tafanera i trapella que els visita quan
no hi són a casa. Una altra manera
d’explicar un dels contes clàssics, a càrrec de
la companyia l’Estaquirot Teatre.
Adreçat a infants a partir de 3 anys.
Preu: 5 €. Consulteu abonaments
i descomptes. Venda d’entrades a
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

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

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

SORTIDA AL TETRE AMB L’AETMV,
PER VEURE “L’HOSTALERA”
A les 19 h, al Teatre Biblioteca de
Catalunya

Reserva d’entrada fins al 3 de gener, al
telèfon 627 454 642. Preu: 18 €.
Ho organitza: AETMV

La Bella dorment, la Blancaneus, la
Ventafocs, Hansel i Gretel... tots aquests
contes van ser recollits pels Germans
Grimm. Farem un repàs a la seva literatura
i crearem un teatre d’ombres amb els seus
inoblidables personatges.
A càrrec de Noèlia López, de la Biblioteca
de Ripollet. Per a infants majors de 4 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 18
club de còmic JOVE: “Seis días
en la vida de Ojo de Halcón”,
de Matt Fraction, David Aja i
Javier Pulido

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Shield recluta a Clint Barton perquè
intercepti un paquet que conté una cinta
de vídeo... Serà així com es converteixi en
l’home més buscat.
A càrrec d’Elisabet Vázquez, de la
Biblioteca. Per a joves de 13 a 16 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 19

Dimarts 16
CLUB DE LECTURA. LLEGIR
EL TEATRE: “El perro del
hortelano”, de Lope de Vega

Té un desnivell acumulat de pujada de
967 metres i un desnivell de baixada de
675 metres. Sortida des del carrer del
Riu Ripoll cantonada amb el carrer del
Molí d’en Ginestar. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: CER

ENCANTS DELS ATURATS

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“Juguem amb la nostra
capacitat d’atenció”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Vivim en una societat molt rica en estímuls
i escassa quant a límits i pautes.
Per això, us oferim un taller on mitjançant
activitats lúdiques desenvoluparem els
sistemes de control i la capacitat d’atenció.
A càrrec de Creixent entre Rialles. Per a
infants d’1 a 3 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: CUINA EN FAMÍLIA

De les 11 a les 12.30 h, al Centre Cultural

Ens aproparem a la gastronomia i els pares
i mares compartirem cuina amb els fills.
Seran sessions molt divertides i una bona
oportunitat per introduir la cuina als més
petits. Taller per a famílies amb fills de 5 a
12 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ DE LA 125a FESTA
DE SANT ANTONI ABAT
A les 12 h, al Centre Cultural

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Comèdia escrita en plena maduresa creativa
de Lope de Vega, que retrata els vaivens
amorosos de la comtessa Diana i el seu
secretari Teodoro, una relació prohibida per
la rigidesa de les jerarquies socials.
A càrrec de Mònica López, d’Amics del
Teatre. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

De Castellterçol a L’Estany (26,75 km)

MÚSICA: “Els Països Catalans.
Gran gala lírica”

A les 21 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell

Música catalana, interpretada per Mireia
Dolç i Ricard Torino, amb l’acompanyament
de l’Orquestra de Cambra Amics dels
Clàssics, sota la direcció de Joan Palet.
Preu: 16 euros. Venda preferent d’entrades
als socis de la Comissió de Sant Antoni
Abat, fins al 8 de gener, a un preu de 12 €.
Més informació a espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV

Amb Joan Giménez Gabarra com a
pregoner i la intervenció de Salvador
Garcia Saló, en nom dels banderers
2018, la família Saló-Grau. L’acte també
comptarà amb la participació de la Societat
Coral “El Vallès” i l’Agrupació Musical de
Cerdanyola del Vallès.
Ho organitza: Comissió Organitzadora de
la Festa de Sant Antoni Abat

ASSAMBLEA DE SOCIS

A les 17 h, al Centre Cultural

Ho organitza: Associació Club de Jubilats
i Pensionistes de Ripollet 2016
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Dimarts 23

Dissabte 27

RIPOLLETRES:
“La Transcendència de tres
llàgrimes”, de Roger castro
Mestres

ENCANTS DELS ATURATS

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

Primera novel·la de l’autor local Roger
Castro. Una història de fantasia i ciència
ficció. Presentació a càrrec de Silvia Pascua
Amb la col·laboració d’El Racó de les
Lletres Locals.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 24
HORA DEL CONTE:
“DE QUIN PLANETA ETS,
ANNA TARAMBANA?”

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

125a EDICIÓ DE LA FESTA
DE SANT ANTONI ABAT

A partir de les 7 h, a diversos espais

7 h, diana de traginers
8 h, esmorzar de traginers
8.30 h, benedicció de les coques i
lliurament a partir de les 10.30 h a l’escola
Anselm Clavé, fins a les 12 h
9 h, concentració a cal banderer
9.30 h, missa solemne
11 h, concentració de les cavalleries i carros
participants al recinte firal
12 h, benedicció dels animals de companyia
i repic de campanes
13 h, desfilada individual a la plaça de
l’11 de setembre
14 h, lliurament de records als participants
Durant tot el dia, 9è Mercat de Sant
Antoni.
Ho organitza: Comissió Organitzadora de
la Festa de Sant Antoni Abat

36è CROS VILA DE RIPOLLET
A partir de les 9.30 h, al parc dels
Pinetons

Cros local escolar i cursa popular gratuïta.
Inscripcions federades i populars, a
www.pame-ripollet.org
Inscripcions escolars, als coordinadors/es
d’esports de cada centre.
Ho organitza: Ripollet Unió Atlètica i
Ajuntament de Ripollet

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

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

Espectacle de petit format basat en aquest
llibre de Lauren Child. L’Anna estima la
natura i sap el que ha de fer per conservarla, però està molt trista, perquè estan a punt
de tallar l’arbre centenari del seu carrer.
Tota la família acamparà dalt de l’arbre per
evitar-ho. A càrrec de Mon Mas
Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 26
CLUB DE LECTURA: “JANE EYRE”,
DE CHARLOTTE BRONTË
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Jane Eyre, novel·la gòtica per excel·lència,
presenta el retrat d’una dona que, amb
inusual franquesa i un apassionat sentit de
la dignitat i la justícia, refusa d’acceptar
la plaça que la societat li adjudica. A
càrrec d’Alícia Gil. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PROJECTES DEL CLUB DE
JUBILATS I PENSIONISTES

De les 18 a les 20 h, al Centre Cultural

Ho organitza: Associació Club de Jubilats
i Pensionistes de Ripollet 2016

NITS DE MÚSICA: “LES MÚSIQUES
DE JOSEP ANSELM CLAVÉ”

De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural

A càrrec de Joan Ramón Gordo, president
de l’Associació d’Espectadors del Teatre del
Mercat Vell. Activitat gratuïta coordinada
per Rafael López i Ángel Esteve.
Ho organitza: Nits de música de l’AETMV

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola i Parados Unidos
Ripollet-Cerdanyola

STORYTIME: “Mousy and
the big red ball”

A les 10.30 h, a la Biblioteca Municipal

Contes i aventures per als més petits. Una
manera divertida d’aprendre l’anglès!
A càrrec MT Idiomes - Kids&Us Ripollet. Per a infants d’1 a 3 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TROBADES AMB L’ART:
“EL INFIERNO SEGÚN RODIN”

A les 10.30 h, a la Fundació MAPFRE (c.
Diputació, 250 Barcelona)

Aquesta exposició aplega una centena
d’escultures i cap a trenta dibuixos, que
rarament s’han exposat, així com diverses
maquetes i models que permeten seguir
el procés creatiu de l’escultor francès i
l’evolució que la Porta va anar patint al
llarg dels anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

ESPECTACLE FLAMENC:
“FLAMENKEANDO”

A les 19.30 h, al Teatre Auditori del
Mercat Vell

Ho organitza: Ballet Flamenco Carmela

125a EDICIÓ DE LA FESTA
DE SANT ANTONI ABAT

A les 20 h, al pavelló Joan Creus

Sopar de gala, concert i ball amb l’orquestra
Montgrins. Durant la festa es farà el
nomenament de Traginers d’honor i del
banderer 2019 i el relleu de la bandera.
Les entrades s’han de recollir del 8 al 12 de
gener, de 19 a 20.30 h, a la rambla de Sant
Jordi, 34. Places limitades.
Ho organitza: Comissió Organitzadora de
la Festa de Sant Antoni Abat
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Diumenge 28

Altres activitats

JUGA AMB LA HISTÒRIA:
“LA LLEGENDA DEL CABRABOC”
Coneguem la llegenda d’aquest ésser
mitològic protagonista del nostre Carnaval!
Amb l’ajuda del Vell i la Vella, construirem
una sonalla per tal de defensar-nos. Taller
recomanat per a infants entre 6 i 12 anys.
Preu: 4 €, a partir de 5 anys; menors, 1,5 €.
Es recomana inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Taller de fIbRomiàlgia

Del 23 de gener al 27 de febrer, al CAP
Pinetons

BALL PER A LA GENT GRAN
Entrada: 3 €.
Ho organitza: Casal d’Avis

Dilluns 29
TALLER: EINES DE DINAMITZACIÓ
De 19 a 22 h, al Centre Cultura

Twitter és una eina molt potent de
comunicació curta, ràpida i efectiva.
Conèixer l’efectivitat de l’ús dels “hashtags”
i saber quin tipus d’informació és més
rellevant ens ajudarà a donar a conèixer la
nostra identitat digital de forma molt més
fàcil i eficient. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 31
SOM CULTURA, SOM LLENGUA:
RECURSOS A LA XARXA PER
APRENDRE CATALÀ
A les 18.30 h, al Centre Cultural

Dins el cicle de xerrades sobre llengua
catalana i cultura popular.
Places limitades. Inscripció prèvia gratuïta
a la Biblioteca o a l’Oficina de Català
(Centre Cultural).
Ho organitza: Oficina de Català i
Ajuntament de Ripollet

Del 8 al 28 de gener, a la Biblioteca

Horari: de dilluns a divendres, de 21 a 01
h i els dissabtes, diumenges i festius, de
19 a 1 h. Per poder accedir-hi només cal
presentar el carnet d’estudiant. Malgrat
l’obertura de la sala, el servei de préstec de
la Biblioteca no funciona durant aquest
horari de funcionament.

A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

SALA D’ESTUDI NOCTURN

PATIS OBERTS

Del 2 al 4 de gener, de 10 a 13 h,
a les escoles Tatché i Tiana

Concurs de disseny del logo
del CFA Jaume Tuset

Del 22 de gener al 23 de febrer

Amb motiu de la celebració del 40è
aniversari de l’escola de persones adultes
de Ripollet, el CFA Jaume Tuset i
l’Associació Cultural i d’EA, han presentat
les bases del Concurs de Disseny del logo
del centre mitjançant tècniques de dibuix,
pintura, ceràmica o disseny gràfic.
Obert a totes les persones adultes.
Lliurament d’obres al CFA Jaume Tuset
(rambla dels Pinetons).
Premis: 1r i 2n premi, dotats amb un
obsequi relacionat amb la formació i l’art i
200 € i 100 € en metàl·lic, respectivament.
Més informació al telèfon 936 914 700

CURSOS I TALLERS GENER 2018
Al Centre Cultural

- Moviment conscient. De gener a març, els
dimecres de 17 a 19 h
- Cuina senzilla. De gener a març, els
dilluns, de 19 a 22 h
- Arrossos, cuscús i d’altres. De gener a
març, els dijous, de 19 a 22 h
- Cuina macrobiòtica. De gener a març, els
dimecres, de 19 a 22 h
- Direcció de cinema. De gener a juny, els
dilluns, de 20 a 21.30 h
- Videojocs. De gener a març, els dijous, de
19 a 21 h
- Iniciació a la fotografia, a càrrec d’Acció
Fotogràfica Ripollet. Del 24 de gener al
25 d’abril. Els dimecres, de 10 a 12 h i
de 20 a 22 h. Informació i inscripcions a
acciofotografica@gmail.com
- Iniciació a la fotografia, a càrrec
d’AFOCER. De gener a març, els dijous,
de 19 a 21 h. Informació i inscripcions a
curs@afocer.cat

6 sessions, cada dimarts, de 10 a 12 h.
Aquest taller neix de la necessitat de
contemplar a la persona amb FM des d’una
mirada apreciativa, fomentant la capacitat
relacional. És un taller multidisciplinari
on es facilita la creació de nous escenaris,
potenciant i empoderant la persona. A
més, s’aborda el tema de la sexualitat en
persones amb FM, des del respecte mutu,
ajudant a explorar necessitats pròpies i de
la parella.
Per a més informació i inscripció, consultar
al CAP Ripollet, Farigola o Pinetons.

Taller contra el
tabaquisme

Del 10 de gener al 31 de març, al CAP
Pinetons

Novè taller grupal de tractament del
tabaquisme al CAP Pinetons, per abordar
el procés de deshabituació tabàquica.
El taller consta de 7 sessions de dues hores
de durada, els dimecres de 18 a 20 h.
Estarà impartit per la metgessa
Immaculada Guillen i la infermera
Lourdes Solà Buscalla, referents de
tabaquisme i drogues al CAP Pinetons.
Per a més informació i inscripció, consultar
al CAP Ripollet, Farigola o Pinetons.

2n Rally Fotogràfic Ripollet
festa de Sant Antoni Abat
Fins al 4 de febrer

Tema: actes populars de sant Antoni Abat
Categories: adults i infantil (fins als 14 anys)
Inscripció a acciofotograficaripollet.com
Lliurament d’arxius: màxim 4 fotografies
en format .jpg a través de l’adreça http://
accio-ripollet.fotogenius.es
Veredicte: 6 de febrer, a les 20 h al Centre
Cultural
Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

Del 10 de gener al 4 de febrer
A la Sala d’Art
“1r Memorial Ramón Lorenzo”
Inauguració: dijous 11 de gener, a les
19.30 h

Fotografies d’Acció Fotogràfica Ripollet. Aquesta mostra consta d’una
cinquantena de fotografies amb
la natura com a temàtica comuna.
D’aquestes obres, vint són obra de
l’ex – soci Ramon Lorenzo i la resta,
els treballs participants en el
1r Memorial Ramon Lorenzo.

Del 10 de gener al 4 de febrer
A la Sala 1 d’exposicions
“Els Niños de la guerra expliquen
la seva vida, expliquen la teva
història”
Inauguració: dijous 11 de gener, a les
20 h

Una producció de l’Arxiu Nacional de
Catalunya
Entre el mes de març de l’any 1937
i el novembre de 1938, en el marc
d’un acord amb la Unió Soviètica, el
Govern de la República va enviar a la
URSS gairebé 3000 nens i nenes per
a protegir-los de la Guerra Civil. “Els
niños de la guerra expliquen la seva
vida, expliquen la teva història” narra
un dels més bonics capítols de la solidaritat entre els pobles: l’acolliment
dels nens refugiats de la Guerra, una
actuació profundament humana i
solidària i que crida positivament
l’atenció en el context actual.
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Fins al 7 de gener de 2018
A la Sala 1 d’Exposicions i la Sala
d’Art
“Entusiasme. El repte i l’obstinació
en la Col·lecció MACBA”
«ENTUSIASME. El repte i l’obstinació
en la Col·lecció MACBA» compta amb
obres de 17 artistes d’arreu del món.
La mostra pretén apropar al ciutadà
l’art contemporani i representa els
30 anys de col·leccionisme del Museu
d’Art Contemporani de Barcelona. Es
tracta d’una exposició itinerant del
Programa d’Arts Visuals de l’Oficina
de Difusió Artística de la Diputació de
Barcelona, comissariada per David
Armengol.

CASA NATURA

Petjada ecològica
Visites durant l’horari d’atenció al
públic de la Casa Natura, de dilluns a
divendres, de 10 a 13.30 h.

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI (CIP)

“Andreu Solà. La mirada d’un
ripolletenc a la Catalunya
modernista”
A partir del 9 de gener

AGRUPACIÓ DE
PESSEBRISTES DE RIPOLLET
38a Exposició de Pessebres
Fins al 14 de gener
Al carrer dels Afores, 14
Horaris: festius, de 12 a 14 h i de 18
a 20 h, i feiners, del 14 de desembre
al 4 de gener, de 18 a 20 h.
Vigílies de festius: de 18 a 20 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Del 8 al 31 de gener
Exposició fotogràfica “12th FIAP
Club’s World”
A càrrec d’Acció Fotogràfica Ripollet
“Mons encantats”, cedida pel
Goethe-Institut
“La bella dorment”, “Rapunzel” o “Els
Músics de Bremen, tothom coneix els
contes dels germans Grimm, publicats en 1812. L’exposició mostra, a
través de nou cartells, una selecció
representativa d’il·lustracions i temes
principals dels contes de fades.

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

“Protagonistes.
Ripolletencs que deixen petjada”
Mostra permanent sobre Andreu
Solà, Josep Maria Brull, Gaietà
Renom, Emma Maleras, Lluïsa
Sallent, Ernest Boquet i Joan Creus.
“Ripollet i la mesura del temps”
Mostra on es presenta la maquinària
de l’antic rellotge del campanar
de Ripollet, de 1892.
“El pa de la diversitat”
Concertar visites prèviament
al Centre d’Interpretació del
Patrimoni (c. del Molí d’en Rata, 1).
Tel. 935 946 057

Us publiquem
els vostres actes

Aquelles entitats locals
interessades i que organitzin actes
el mes de febrer, poden enviar
la informació abans del 22
de gener al correu electrònic
info@ripollet.cat.
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InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet
Youtube: RipolletTV

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

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

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Departament de Comunicació
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r
08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
info.ripollet.cat

Redacció i maquetació:
Departament de Comunicació
Impressió: Impressions Intercomarcals, SA
Distribució: Distpublic
Tirada: 17.000 exemplars bustiats
Dipòsit Legal: B-3319-02
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ocupar l’Ajuntament, que estava on ara
és Serveis Socials.

qui és...

Manel
Navarro

President de l’Associació
d’Aturats Ripollet-Cerdanyola
Nascut a Antequera, va emigrar a
França amb la seva família, dels 9 als
21 anys, on es va formar com a comptable. Va provar sort a Màlaga, però va
ser a Barcelona on va trobar feina ara
fa 40 anys i la major part del temps ha
viscut a Ripollet. Sap el que és estar
aturat, però no estar parat. De caràcter
afable però inconformista, sempre ha
reivindicat el que considerava just, ja
sigui des del vessant sindical o social.
Quant fa que lluites pels drets dels
aturats?
Bé, jo quan va sorgir el 15M, vaig estar
en les mobilitzacions i vam crear la
primera entitat contra l’atur. Realment,
quan em vaig involucrar va ser el 2009,
quan em vaig quedar a l’atur. Anava
regularment a l’assemblea de Barcelona
i traslladava l’experiència a Ripollet i
Cerdanyola.
Has estat més d’una vegada a l’atur?
Sí, jo m’he quedat diverses vegades a l’atur. Alguna vegada perquè
era “incòmode”, perquè estava afiliat
sindicalment i tinc un caràcter reivindicatiu. Crec que és una cosa que em
ve de França, però també d’Andalusia,
perquè ja les monges em volien fer fora
(riu). Però també ha estat per motius de
reestructuració. Recordo que aquí vam
crear l’Associació de joves contra l’atur,
cap a l’any 83 i en aquella època vam

A què t’has dedicat professionalment?
Jo sóc comptable de professió i he estat
a empreses molt diferents, com ara una
naviliera, una empresa de noli aeri, una
xarxa de videojocs i darrerament estava
a mitja jornada a la Unió Excursionista Sabadell, on vaig estar cinc anys. El
passat mes de juliol vaig jubilar-me, tot
i les retallades que això significa, perquè
no tinc l’edat, però se m’acabava l’atur i
és l’opció per la qual vaig optar.
Et recordo molt involucrat en les marxes contra l’atur, la Renda Garantida
Ciutadana.
Sí, perquè des de l’associació sempre
hem intentat fer entendre quines són les
causes que generen l’atur i qui pot realment prendre mesures contra l’atur. Qui
més pot generar feina és l’Estat, ja sigui
amb la reducció de la jornada de treball,
creant nous llocs de treball o invertint en
temes que puguin generar-los.
Inicialment hi havia només una entitat
d’aturats i ara n’hi ha dos, però conviviu
al Mercat dels aturats.
Sí, la nostra entitat es va fundar legalment el 2014 i va ser la que va iniciar
tot el tema dels aturats. Per desgràcia
no convivim com hauríem de fer-ho.
Estem una mica com d’esquenes, quan
unint forces aconseguiríem més objectius. Jo estic obert a allargar la mà, sense
rancors.
D’altra banda, amb l’associació hem
buscat la manera de treballar el teixit
associatiu, per això hem volgut estar a
l’associació dels refugiats, també hem
treballat amb La Careta, amb l’institut
de Can Mas o amb la Coral “El Vallès”.
La vostra entitat també es va sumar al
Pacte Local pel Referèndum.
Sí, perquè pensem que és un dret democràtic i ho vam parlar i ho vam votar. Jo
crec que les reivindicacions socials i les
democràtiques van de la mà.
A banda del mercat també feu tallers.
Sí, fem ioga, que hi ha “overbooking”;
treballs manuals i dibuix. També havíem
fet un de cuina, però no teníem espai.
Ara tenim un acord amb el Patronat
Municipal d’Ocupació i hem enfocat
aquest taller amb caràcter ocupacional.
Fem de cuina i de costura. El de cuina
està lligat amb el projecte del càtering
social.

D’on va sorgir aquest projecte, un dels
guanyadors de concurs d’Idees Innovadores per a reptes socials?
Va sorgir de les necessitats de la gent que
forma part de l’associació. Moltes tenen
al voltant de 50 anys, amb gent gran a
casa i dificultats per la nutrició. I d’aquí
va sorgir. També de la necessitat de crear
llocs de treball. Ara tenim un assessorament tècnic del Consell Comarcal que
ens ajudarà, tot i que tenim el projecte
bastant definit.
Què suposa, tu que ho has viscut, quedar-te a l’atur amb uns 50 anys?
És tot un drama. Tota una vida dedicada
a treballar i de cop i volta et quedes sense
això i t’ensorres. Se’ns ha acostat gent
amb uns problemes psicològics molt
grans i caldria tenir suport en aquest
sentit. Nosaltres hem pogut ajudar
moltes d’aquestes persones, algunes amb
addiccions. Per exemple, amb el mercat,
que deixa molt pocs diners, però els fa
sentir útils. Les persones que porten els
tallers són un altre exemple, perquè han
guanyat confiança en ells mateixos i
autoestima.
Reme Herrera
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