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Emprendre és una sortida laboral possible, que moltes persones desconeixen o no contemplen. L’Ajuntament de
Ripollet disposa, des de l’any passat,
de serveis propis de promoció de l’emprenedoria i s’està en tràmits per ser
Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).
L’objectiu és esdevenir Centre Local de
Serveis a les Empreses (CLSE), en delegació de la Diputació i Catalunya Emprèn (Generalitat), per poder executar
accions pròpies, per la voluntat política
de donar servei i resposta directa a les
persones emprenedores i empreses.

Cultura emprenedora

Des del Servei d’Emprenedoria del Patronat d’Ocupació s’estan duent a terme
accions de sensibilització, des de sessions genèriques a específiques, en funció
del col·lectiu o empresa demanandants.
En total, s’ha tractat amb un total de 168
persones, de les quals 54 han iniciat itinerari emprenedor, 36 accions d’emprenedoria -que han consolidat 5 activitats
econòmiques i 6 llocs de treball-. Quant
a formació, s’han organitzat 5 seminaris,
3 d’ells dins els plans d’ocupació i 2 per a
joves, a més de 3 tallers a l’institut Lluís
Companys.

Vull establir-me pel meu
compte. Per on començo?

Primer es concerta una entrevista personal amb el Servei d’Emprenedoria del
Patronat Municipal d’Ocupació, c. Sant
Sebastià, 26, tel. 93 580 76 42 i correu
pmo@ripolletocupacio.cat. En aquesta
trobada, s’exposen els requisits específics
que pot comportar la idea empresarial,
els tràmits a realitzar, si es necessita un
local i les possibles formes de constitució empresarial, amb les repercussions de
responsabilitat, econòmiques i fiscals que
comporten. A partir d’aquí, es valora conjuntament la iniciativa amb l’assessor/a i

nnnnnn
168 persones han
participat en accions
d’emprenedoria i
s’han creat cinc
activitats econòmiques
nnnnnn
es decideix establir un pla de treball o bé,
desestimar la iniciativa.

Pla d’empresa

Si es veu que la idea pot ser viable, es
proposa l’elaboració d’un Pla d’empresa.
El Patronat d’Ocupació facilita un model
que la persona emprenedora emplena,
amb el suport -tantes vegades com és necessari- del personal tècnic del Patronat.
S’assessora en l’emplenament del document i es dona resposta de totes aquelles
qüestions que van sorgint, tant de l’àmbit
legal, com comercial, econòmic, financer, etc. Al final del procés, la mateixa
persona emprenedora té una eina objectiva per poder decidir si tirar la seva idea
endavant o bé desestimar-la.

Atenció a empreses ja creades

Les empreses ja creades solen contactar
el personal tècnic per diverses qüestions:
noves normatives, contrastar alguna informació rebuda, ocupació de via pública
esporàdica, contractació de persones del
Servei Local d’Ocupació, serveis d’altres
organismes supramunicipals, etc. El personal tècnic de l’Ajuntament atén aquestes demandes i acompanya a l’empresa
fins a la resolució de la qüestió, ja sigui
facilitant la resposta generada o bé derivant-la a la persona adequada. Sovint els
assessoraments a les empreses surten de les
visites realitzades.

Emprenedoria pren
embranzida per esdevenir
Centre Local de Serveis
a les Empreses

L’hora de la veritat

Una vegada finalitzat el Pla d’empresa,
si aquest resulta viable, el Patronat pot
emetre un certificat de viabilitat perquè
l’emprenedor/a pugui presentar-lo al seu
entorn; principalment pretén ser un document de suport a la iniciativa per sol·
licitar finançament a una entitat bancària. D’altra banda, per tal de fomentar la
contractació, l’Ajuntament de Ripollet
disposa d’una partida per subvencionar
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L’AFEGIT
Currículum vitae del servei

El Servei de Suport a la Creació
d’Empreses s’inicia l’any 2011 a través
del COPEVO (actualment CCVOC),
amb personal tècnic d’aquesta entitat que
es desplaça a les instal·lacions del PMO
setmanalment. A mitjan febrer de 2017,
el CCVOC deixa de prestar aquest
servei i es decideix continuar-lo dins l’estructura del Patronat. Des d’aleshores fins
a finals de juliol una persona de l’àrea
d’empresa atén les persones usuàries que
plantegen alguna consulta i es realitzen
accions específiques adreçades al col·lectiu
d’emprenedoria social, dins del marc d’un
projecte d’Economia Social i Solidària
(ESS) que s’està treballant des del 2016.
L’1 de setembre s’incorpora una persona
tècnica dedicada a la prestació completa
del servei.
Ripollet aposta enguany per a impulsar
una àrea d’empresa potent amb capacitat
per acollir noves iniciatives emprenedores
que puguin sorgir. Està previst el contacte
per a col·laborar amb les entitats financeres locals, amb els gremis, les entitats que
són punt TIC homologat, s’està en tràmit
d’esdevenir punt PAE i s’està treballant
en la implementació de la FUE en l’àmbit consistorial. Hi ha prevista la creació
del Club de la persona emprenedora en
dependències municipals.
El personal tècnic compta amb l’expertesa
per a poder-ho executar.
Catalunya Emprèn és un programa de
la Generalitat de Catalunya referent en
la prestació del servei d’emprenedoria i
el món emprenedor. Avui dia l’executen
entitats públiques i privades, centres de
recerca i universitats, entitats de gènesi
diverses per poder donar resposta especialitzada a qualsevol iniciativa emprenedora que pugui sorgir. La xarxa Catalunya
Emprèn ofereix els serveis d’informació
i orientació, assessorament, formació i
suport a la consolidació entre d’altres a
les iniciatives emprenedores de fins a tres
anys de la seva constitució.
Més de 150 entitats i 500 tècnics i
tècniques experts donen cobertura a totes
les comarques de Catalunya.
Des de l’any 2013 més de 35.000
persones han utilitzat els serveis i les
entitats de la Xarxa han donat suport a
la creació de més de 4.500 empreses.
Formar part d’aquesta xarxa dóna la
visibilitat de la marca a la població i
suport molt ampli al personal tècnic que
l’executa.
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empreses del municipi que contracten a
persones desocupades.

Actuacions formatives

Les persones emprenedores saben del seu
ofici, però tenen dificultats amb els aspectes empresarials que els comporta l’activitat econòmica. Per aquesta raó, aquest
any s’ofereixen tres activitats per dotar-les
de coneixements bàsics: una sobre fiscalitat empresarial; una altra sobre la gestió
del dia a dia (paperassa, factures, registres,
etc.) i un networking empresarial per a
compartir experiències i possible clientela
i/o proveïdors.
A les empreses ja constituïdes s’oferirà
formació en tecnologia digital, una necessitat detectada de manera generalitzada entre les empreses contactades.

Competitivitat empresarial

És clau per al municipi comptar amb
empreses sòlides i considerades en el seu
sector. És per aquesta raó que, des del
servei d’emprenedoria, es pretén acompanyar-les perquè es guanyin aquesta
posició en el mercat. S’oferirà principalment suport informatiu: informació
estratègica, de formació, recursos i de
contacte entre elles per a poder sumar o
competir.

Suport a la contractació

Es facilita accés als serveis de la Diputació
i la Generalitat per ajudar les empreses a
definir els perfils del personal que cerquen, tipus de contractes, bonificacions
per a la contractació, etc.

Cooperació empresarial

És important la coneixença entre les empreses veïnes per al seu potencial de col·
laboració en qualsevol àmbit. Per això
s’organitzen jornades per a forçar la seva
trobada, facilitant els contactes individuals quan es detecten necessitats comunes.

Pràctiques i visites

Des de l’àrea d’ocupació es gestionen diversos programes per a la millora competencial de les persones desocupades, amb
la finalitat de millorar la seva candidatura
i guanyar en qualificació tècnica específica i/o en aptituds en el món laboral. Sovint aquests programes comporten la realització de pràctiques a les empreses. En
col·laboració amb els CLSE es busquen
les empreses que poden acollir a aquest
alumnat i es gestionen els convenis pertinents. Es fa un seguiment per part del
personal tècnic de l’acció. D’altra banda

també, aquests programes comporten la
realització de visites a les empreses perquè
l’alumnat pugui veure a la pràctica tot
allò que està estudiant. El personal tècnic
també s’ocupa de trobar aquestes empreses i establir el conveni pertinent per vetllar per la bona pràctica de l’actuació.

Impuls d’iniciatives
d’economia social i solidària

Ripollet és un dels municipis vallesans
que ha signat, com a membre del Consell
Comarcal, l’acord Vallès Circular, que
pretén col·locar la comarca al capdavant
dels processos de transformació i evolució
cap a un model econòmic més sostenible,
impulsant la col·laboració públic-privada
amb la incorporació dels principis de
l’economia circular en les polítiques de
desenvolupament econòmic, social i ambiental. L’acord significa una oportunitat
per transformar el model de consumir i
de produir, articulant processos de millora competitiva en les empreses i de desenvolupament social que limitin l’impacte
en el medi ambient. A més de treballar
per la implementació de l’economia circular, que posa l’èmfasi en l’ús sostenible
dels recursos, amb la reutilització, la reparació i l’increment del reciclatge com
a mesures per allargar al màxim el temps
de vida de productes, materials o energia
i obtenir beneficis, tant ambientals com
econòmics i socials
Des del PMO es dona suport al llançament de noves iniciatives, formant i
avaluant la viabilitat de nous projectes
d’Economia Social i Solidària (ESS).

Espais per al
desenvolupament econòmic
i d’ocupació

Posem a disposició de les empreses espais
municipals per actuacions diverses que
puguin organitzar: aules per a formacions
i reunions, aula d’informàtica amb wifi,
sala de reunions, despatxos per selecció de
personal, etc.

Aplicatiu de gestió

L’any 2017 es contracta el disseny i la
implantació d’un CRM per a l’emmagatzematge de dades d’empresa i formació.
Aquest aplicatiu permet l’explotació de
les dades per disposar de la informació de
les actuacions realitzades amb una interfície visual fàcil i intuïtiva així com la facilitat d’anàlisi de les dades
Cristina Torruella
Toni Miralles
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PLANNInG
2018
Ser punt PAE

Enguany es vol posar en funcionament
la constitució telemàtica d’empreses, atenent que, a finals de 2017, es va tramitar
la sol·licitud per ser Punt d’Atenció amb
l’Emprenedor (PAE). Aquest permetrà
realitzar tots els tràmits de gestació i posada en marxa de la idea empresarial des
d’un únic lloc físic. D’altra banda, ha de
ser un reclam per a totes aquelles persones que busquin centralitzar les gestions
de constitució.

Finestreta Única Empresarial

MEMÒRIA
2017
nnnnnnn

Una de les prioritats de l’equip de govern
aquest 2018 és desplegar l’administració
electrònica municipal. Una de les repercussions serà la constitució de la FUE de
Ripollet, de manera que les diverses àrees
consistorials estaran lligades electrònicament, podent donar resposta per un únic
canal a qualsevol persona o empresa que
s’adreci a l’Administració.

Resultats del servei d’emprenedoria 2017

Dinamització i foment de les
àrees d’activitat empresarial

—Plans d’empresa: 4 finalitzats, 5 en curs, 2 iniciats
—Accions d’informació i orientació: 11 (19 persones)
—Accions d’assessorament: 24 (20 persones)
—Accions de seguiment per a la consolidació: 14 (15 persones)
—Persones promotores de segones iniciatives empresarials: 5
—Accions formatives: 3 (29 persones)
—Accions de sensibilització: 8 (114 participants). Detall a sota.

Es continuarà ampliant el cens empresarial dels polígons amb visites sobre el terreny i canalitzar les necessitats detectades.
S’aprofitarà per donar a conèixer el recurs
del Consell Comarcal per poder promocionar les naus disponibles. També estan
previstes reunions amb els gremis locals i
representants del teixit productiu per coordinar recursos i activitats.

Foment de l’associacionisme

Es pretén impulsar la figura del Gestor de
polígon. El foment de l’economia circular i la indústria 4.0. ha de servir de reclam
pel treball conjunt d’empreses.

Suport al sector metal·lúrgic

Es donarà suport al projecte Metallvallès
2018-2020, per promoure l’ocupació i la
competitivitat en aquest sector local.

Treball mancomunat

Conjuntament amb Cerdanyola i Montcada s’impulsarà un pla formatiu per a
persones emprenedores i empreses, per a
l’elaboració de plans d’empresa, fiscalitat,
gestió del dia a dia, networking empresarial i foment de la posada al dia informàtica (software, comerç electrònic i web) de
les empreses ja constituïdes.

—Persones beneficiàries: 168
—Inicien itinerari emprenedor: 54
—Iniciatives emprenedores: 36
—Empreses creades: 5
—Llocs de treball creats: 6

nnnnnnn
Activitats
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Tallers i seminaris realitzats

—Taller de generació d’idees. CFGM ajuda a la dependència. IES Lluís
Companys. 2 hores. 17 alumnes.
—Seminari de foment de la cultura emprenedora. Pla d’ocupació de
peons, oficials i manteniment. PMO. 1 hora. 8 persones.
—Seminari de foment de la cultura emprenedora. Pla d’ocupació de
tècniques i auxiliars. PMO. 2 hores. 11 persones.
—Seminari de foment de la cultura emprenedora. Pla d’ocupació de
formadores, monitores i educadores. PMO. 1,5 hores. 12 persones.
—Taller de generació d’idees. CFGS Integració social. IES Lluís Companys. 2 hores. 12 alumnes.
—Taller de generació d’idees. CFGS educació infantil. IES Lluís Companys. 2 hores. 12 alumnes.
—Seminari de foment de la cultura emprenedora. PFI. PMO. 1 hora.
19 joves
—Seminari de foment de la cultura emprenedora. Programa Integral
de Garantia Juvenil. PMO. 3 joves
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LA CASA
GRAN

Acords del Ple de febrer
El Ple ordinari, celebrat el 22 de febrer, va aprovar una moció en suport
a la vaga feminista del 8 de març. La moció va ser presentada de forma
conjunta pel PSC, ERC-JpR i Decidim. També es va aprovar una moció
presentada per Ciutadans de rebuig a l’augment de les tarifes del transport
públic a la regió metropolitana de Barcelona; una altra per establir un
sistema públic de pensions amb major redistribució i menys desigualtats,
presentada pel PSC; i una altra per reforçar la línia E4 de bus, presentada
conjuntament pel PSC, ERC-JpR i Decidim, que va ser aprovada per
unanimitat. També es va aprovar una moció d’urgència per demanar la
baixada de la ràtio als P3 de les escoles del municipi. D’altra banda, es van
aprovar els tres punts de l’ordre del dia: un sobre la prestació de serveis
esportius, un altre sobre la modificació del preu públic del Patronat de
Cultura i el nou reglament del Defensor de la Ciutadania de Ripollet.

nnnnnnn

Presentació
dels pressupostos
participatius
Serà el dissabte 17 de març, a les 18 h, al Teatre
Auditori de Ripollet. Amb l’objectiu de promoure la
participació en la gestió dels pressupostos municipals
per part de la població jove, l’Ajuntament ha dut a
terme, un any més, aquesta iniciativa, en la qual
l’alumnat de 4t d’ESO del municipi ha fet les seves
aportacions i propostes, de les quals han sortit un total
de 13 projectes, que ara es presentaran públicament.

nnnnnnn

El Síndic de
Greuges atén 55
casos a Ripollet
Del total de casos atesos l’any 2017,
22 van ser queixes i 33, consultes. El
40% d’aquestes actuacions van girar al
voltant de polítiques socials, com són:
l’educació i la recerca, els serveis socials,
la salut, la infància i l’adolescència, la
discriminació i el treball i les pensions.
El 21,8% dels casos que van arribar
al Síndic des de Ripollet van ser en
matèria d’administració pública i tributs,
mentre que l’urbanisme i l’habitatge van
representar un 16,4% del total.
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El Consell d’Alcaldes aprova
diversos acords en temes
d’emergència social
El Consell, format pels 23 alcaldes dels diferents municipis del Vallès Occidental, en una sessió celebrada el 16 de febrer al Consell Comarcal, va alertar de la manca d’habitatge públic per emergències socials, ja que només el
25% dels habitatges cedits per entitats financeres es lliuren efectivament a
noves famílies en situació d’emergència. Així, es va aprovar el requeriment
a les entitats financeres amb gran nombre d’habitatges buits la necessitat de
subscriure nous acords per posar en marxa aquests habitatges d’acord amb
les demandes socials.
L’òrgan també demanarà la revisió i congelació dels preus que l’Agència
Catalana de l’Aigua va aprovar a finals de l’any passat per imposició del govern de l’Estat, amb un augment de l’11,8% en la tarifa de l’aigua per l’any
2018. Aquest increment té un impacte directe en el rebut del contribuent i
afecta 90 municipis de la demarcació de Barcelona, com ara Ripollet.
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La nova Taula de Diversitat
funcional recull moltes
queixes d’accessibilitat
Una trentena de persones, entre discapacitats i representants
d’entitats, van participar en la primera trobada ciutadana per
activar la Taula de Diversitat Funcional. A la reunió, els regidors de Mobilitat, Fran Sanchez i la regidora d’ERC, Lurdes
Serra, grup amb qui el govern ha impulsat la Taula, van recollir
moltes queixes sobre la falta d’accessibilitat, principalment a comerços i restaurants de la vila, a les comunitats -que no coneixen l’obligatorietat de ser accessibles per a tot el seu veïnat- i
també d’algunes dependències municipals, com ara la piscina
municipal, a la que van demanar més vestuaris adaptats.
Els afectats també van denunciar l’ocupació de les places reservades per a minusvàlids, així com la proliferació de rampes
massa inclinades que no compleixen la normativa del màxim
del 10% o que no comencen arran de terra.

nnnnnnn
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Durant el 2017, l’Oficina Municipal d’Habitatge de Ripollet va
tramitar un total de 313 ajuts de lloguer, el que representa 103
peticions més que a l’any anterior. Les famílies que van fer la
petició van rebre de mitjana 173’5 € al mes. Es tracta d’una mitjana
alta, tenint en compte que l’import màxim mensual és de 200 €.

L’Ajuntament ha preparat una enquesta perquè les
persones usuàries del Casal d’Avis puguin expressar el seu
grau de satisfacció amb aquest equipament i els serveis
que s’hi ofereixen. Les enquestes, que són anònimes, estan
disponibles al mateix Casal d’Avis i a la consergeria del
Poliesportiu municipal. Es poden omplir fins a finals de
març i desar-les a les urnes situades en aquests dos espais.

Les peticions de
subvencions al lloguer
augmenten un 50%

nnnnnnn

Es demanen millores
davant la massificació del
bus Exprés E4
El Ple de febrer va aprovar per unanimitat la moció per reforçar la línia E4 de bus. Davant de la massificació de la línia
de bus que connecta Ripollet amb Barcelona, aquesta moció
busca tenir més força per pressionar la Generalitat. Des de
l’Ajuntament es va negociar per posar un altre vehicle en la
línia i que reforcés el servei de l’hora punta, entre les 6.20 h i
les 9 h, però el Departament va rebutjar al·legant una “manca
de pressupost”. A Ripollet, l’E4 Ripollet-Barcelona va guanyar l’any passat 26.818 usuaris, fet que provoca la massificació del servei i un empitjorament de la qualitat d’aquest.

Enquesta de satisfacció
del Casal d’Avis
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Opinió
Massificació de les aules de
primària i secundària de Ripollet.
No es pot admetre

Dos anuncis del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat planen sobre la qualitat educativa de les nostres escoles públiques. En primer lloc, l’anunci del tancament de dues línies
de P-3 a les nostres escoles públiques. En segon
lloc la notícia de la instal·lació de barracons al
pati de l’IES Can Mas per tal d’encabir-hi el
creixement de la matrícula a l’ESO. Totes dues
intencions tenen un denominador en comú: la
massificació.
En el cas de P-3, hem viscut durant anys la
instal·lació d’aules habilitades en les escoles públiques per tal de fer front a l’excés de matrícula
que any rere any es produïa. Lluny de construir
una nova escola, per la qual l’Ajuntament va cedir terrenys en el seu dia, la Generalitat ha anat
encabint els nens i nenes en noves aules en les
escoles existents.
Ara aquells infants de P-3 ja són adolescents i els
toca passar als instituts. Se’n recordaran de la demanda del quart institut que ni la Generalitat ni
l’anterior govern municipal van voler assumir.
La solució que s’hi dona és, un altre cop, aules habilitades als instituts. Ambdues solucions
són reflex de la manca de planificació amb què
actua el Departament d’Ensenyament i són inadmissibles. D’una banda el tancament de dues
aules de P-3 és innecessari. Tenim la majoria
d’aules de les escoles públiques per sobre del
màxim d’alumnes permesos (25). Mantenir totes les aules que tenim actualment suposaria una
baixada del nombre d’alumnes per classe, la qual
cosa repercutiria en una millora de la qualitat de
l’ensenyament. D’altra banda, la instal·lació de
barracons al pati de l’IES Can Mas suposa que
un institut que ja ha perdut espais en els darrers
cursos per encabir com sigui la demanda creixent d’alumnes, passi de ser un centre escolar
previst per a 350 alumnes, a tenir-ne 550, com
passarà als altres dos instituts del municipi.
El Govern Municipal de Decidim és totalment
contrari a aquestes dues mesures que ataquen
la qualitat del nostre ensenyament públic. Cal
reivindicar totes les aules de P-3 obertes pel curs
que ve, amb una baixada d’alumnes per aula i
una major qualitat. Cal continuar reivindicant
el quart institut o els instituts escola com la millor manera d’absorbir l’augment de demanda a
secundària. Cal tornar a posar sobre la taula que
no només ha de ser l’escola pública la que assumeixi les retallades i la massificació, sinó que
també cal que l’escola privada les assumeixi, més
quan és finançada amb diners de tots i totes.

El PSC compromès amb l’educació
pública a Ripollet

Les diputades del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) Esther Niubó, Elisenda
Alemany, Jessica Alemany i Eva Granados,
el dia 9 de febrer, van presentar al Parlament
de Catalunya una proposta de resolució a la
Mesa del Parlament per a la creació dels Instituts escoles El Martinet i els Pinetons dins la
planificació educativa de Ripollet.
Aquesta proposta de resolució insta al Govern de Catalunya a ;
—Incloure la viabilitat i l’estudi dels projectes
Institut Escola del Martinet i Els Pinetons
dins la planificació actual de Ripollet pels
propers quatre cursos.
—Promoure l´impuls dels projectes que permetin continuar amb la línia pedagògica
El Martinet i Els Pinetons.
—Reconèixer, visibilitzar i recolzar la riquesa
i diversitat pedagògica de Ripollet i treballar per garantir la continuïtat de les pedagogies en les diferents etapes de l’educació
secundària del municipi.
Aquesta proposta de resolució és fruit d’un
treball fet amb la comunitat educativa i del
compromís del PSC de Ripollet en relació a la
planificació educativa. Una planificació que
ha de donar sortida a la problemàtica creada
per l’increment dels números d’alumnes cap
a l’Educació Secundària. Una problemàtica a
què el PSC vol buscar una sortida. Una sortida que hem de donar una solució fugint de
partidisme i fer-ho de forma unitària tots els
agents implicats.
Des del PSC de Ripollet volem garantir una
educació pública de qualitat. El nostre compromís torna a estat pales envers l’educació.
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La huelga feminista
del 8 de marzo

El 8 de marzo se ha convocado una huelga
feminista que se define como “un movimiento internacional diverso que planta cara
al orden patriarcal, racista, capitalista y depredador con el medio ambiente y que propone otras vidas y otro mundo radicalmente
distinto”. Además, una de las acciones previstas es una huelga de consumo.
Desde Cs respetamos al máximo esta convocatoria de huelga y el derecho a ejercerla, pero creemos que no es el camino más
adecuado. Además, pensamos que es contraproducente mezclar las reivindicaciones
feministas con medidas de lucha contra el
capitalismo. Mezclar un asunto tan serio con
otras disputas ideológicas es un error para la
lucha por la igualdad, aunque sea un error
interesado y útil para las fuerzas más dogmáticas del arco parlamentario como Podemos
y sus confluencias.
Desde Cs pensamos que para luchar por la
igualdad entre hombres y mujeres o combatir la brecha salarial no hay que comprar
un pack anti-sistema. Desde Cs sabemos que
el feminismo tiene que ser plural y abierto a
todas las mujeres para no excluir a nadie en
una lucha que nos afecta a todos. Nadie está
legitimado para repartir carnets de feminista
ni patrimonializar la lucha por la igualdad.
Nuestro concepto del feminismo está basado
en la idea de la ciudadanía, garantizada por
el Estado de derecho, que es la que nos une
a todos como ciudadanos libre e iguales. En
Cs seguiremos trabajando cada día desde el
Congreso de los Diputados y las instituciones pertinenentes por la igualdad real de todos los españoles, hombres y mujeres.
Queremos que cualquier persona tenga las
mismas aspiraciones, oportunidades y salario independientemente del sexo que tenga.
Desde Cs consideramos que no sólo se trata de una cuestión de mujeres, sino de una
cuestión de justicia e igualdad.
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Ripollet ya sufre en servicios
sanitarios y educativos el absurdo
soberanista

Los soberanistas dan titulares todos los días
pero así no crean camas de hospital ni aulas para la escolarización secundaria pública.
Qué fácil y rentable es criticar al Partido Popular mientras el soberanismo ocupa portadas, C’s sillones parlamentarios y así dirigen
Ayuntamiento y Generalitat como estando
de vacaciones pagadas. Los presupuestos y
decisiones que hacen creíble un estado sin
mayorías son responsabilidad de todos. Las
camas de hospital que faltan en nuestra comarca no llegarán del circo soberanista en
Bruselas. Las declaraciones “testimoniales” y
el postureo no dicen a quien exigirle aulas
para Ripollet. Las promesas incoherentes de
los partidos ganadores en las autonómicas son
hoy la principal frustración de cada vecino
enfermo, padre de menores a escolarizar o de
los que están buscando trabajo. Nadie duda
que el que tiene boca se equivoca y el que
gobierna, aún más. Es la condición humana.
Pero los vecinos vemos cómo el mandato de
las urnas de poner de acuerdo diferentes posturas por el bien común se ha traducido de
forma interesada sólo en criticar al PP.
Los diarios y la historia informan de las tragedias humanas dónde llega la intolerancia
soberanista y la inacción contra ella. Esa inacción incoherente de C’s que deja sin voz
a los votantes no independentistas que esperaban al menos acción contrarrestando el
disparate secesionista que aleja de Catalunya
empresas y turistas.
En Ripollet no sólo no somos ajenos a todo
esto sino que lo sufrimos ya cada familia. El
trabajo un bien escaso. Oír hablar del Taulí
nos pone el cuerpo malo. Esto es el fruto de
menospreciar la convivencia que nos dejaron nuestros mayores tras años de hambruna
y privaciones. Esta realidad llega también a
nuestra oficina de atención ciudadana del PP
de Ripollet e intentamos contrarrestar trasladando las quejas y reclamando públicamente
“seny” y compromiso activo por el bien de
todos los vecinos.

Desmassifiquem els INS,
millorem l’educació a Ripollet (III)

La situació actual educativa continua sent un
dels temes més importants i urgents que hi
ha sobre la taula ara mateix a Ripollet. Des
del nostre grup d’ERC-JpR ens veiem amb
l’obligació de tornar a parlar-ne una vegada
més en aquest espai.
A causa de la mala planificació del departament i per la passivitat dels desgoverns sociovergents hem arribat a la situació actual,
tan dramàtica i alhora tan preocupant. Des
de fa mesos hem criticat la massificació dels
instituts; la política del departament està basada en la construcció de macro-instituts que
posen en perill la qualitat de l’ensenyament
públic dels nostres joves i infants. Justament,
la nostra ciutat no s’ho pot permetre. Hi ha
una realitat educativa que necessita les millors condicions per poder avançar cap a una
plena millora. És per això que vam proposar
la creació d’institut-escoles com una solució
possible i eficaç.
Aquesta proposta garanteix la millora a
TOTA la comunitat educativa. Ho hem dit
per activa i per passiva, però cal que tothom
vegi la gran oportunitat que suposa per a
l’educació a Ripollet aquesta mesura: desmassifiquem instituts i garantim sistemes pedagògics diferenciats en l’etapa obligatòria. Si
volem que els nostres estudiants no estiguin
encabits en macro-instituts ingovernables i
de baixa qualitat, ens hem de mobilitzar!
Aquest grup pren aquesta qüestió com la seva
principal prioritat política. Des d’ERC-JpR
ens hem reunit amb molta gent, i ho continuarem fent; hem parlat amb molta gent, i
ho seguirem fent; i hem presentat propostes
alternatives, i en farem encara més i millors.
Incansablement treballarem perquè l’educació sigui una realitat i de qualitat a Ripollet.
Així i tot, necessitem tota la comunitat educativa i la ciutadania de Ripollet per tal de
treballar conjuntament. Fem una nova crida
a tothom per tal d’evitar aquest negre escenari de futur! SOM-HI!

On són les millores dels nostres
carrers?

Quan estem a punt d’entrar al darrer any
d’aquesta legislatura podem comprovar que
totes les diagnosis i claredats que tenien els
membres de l’actual equip de govern quan
no tenien responsabilitats s’han tornat en
foscors, lentituds i inoperància.
És evident que no tan sols no han aprofitat el
canvi de la situació econòmica a l’Administració, sinó que a més a més s’han gastat els
calers en molts estudis, moltes festes i poques
actuacions als nostres equipaments i els nostres carrers.
Quines han estat les grans millores que s’han
fet en el que portem de legislatura? És cert
que han omplert molts carrers de pilones, i
fins i tot és cert que han pintat les senyals
viàries. Però res més. Els nostres carrers estan
bruts i alguns amb clares dificultats per la circulació. Podem recórrer alguns dels nostres
polígons industrials o fins i tot per un carrer
tan important com el carrer Balmes que en
el punt d’encreuament amb C/ Indústria més
s’assembla a una atracció firal que un carrer
urbà.
On està la neteja dels nostres carrers? I les
campanyes de sensibilització i les actuacions
per tal que uns quants no deteriorin la imatge dels nostres carrers?
Al Ple de Pressupostos el nostre Grup Municipal va presentar una proposta per tal de
fer una campanya d’identificació d’ADN de
gossos. Apostem i treballarem per tal que el
Govern Municipal tiri endavant accions per
tal de poder fer efectiva la neteja dels nostres
carrers. Aquest tipus d’actuacions ja s’han tirat endavant a altres municipis i és una forma
efectiva de premiar la majoria cívica, alhora que serveix per identificar i sancionar els
incívics i poder mantenir els nostres carrers
com ens mereixem.
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punt
i apart
El 15 de febrer es complien 6 mesos
de l’inici del període per a sol·licitar la
Renda garantida de ciutadania (RGC),
fruit d’una llei aprovada per unanimitat al Parlament, després d’anys de reclamació per part de col·lectius socials,
impulsors de la ILP. La Renda Garantida
de Ciutadania (RGC) neix per assegurar que tots els ciutadans de Catalunya
puguin fer-se càrrec de les despeses
essencials per al manteniment propi o
de les persones que integren la unitat
familiar o de convivència.
Segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a Ripollet,
entre el 15 de setembre de 2017 i el passat
15 de febrer, un total de 61.000 persones
havien demanat cita o havien estat ateses
a Catalunya, de les quals 18.000 ja tenien
cita prèvia agendada i 26.000 no complien els requisits. Així, el Departament, que
ha assegurat al nostre mitjà que no podia
facilitar informació concreta sobre Ripollet, ha assegurat, però, que a final de febrer el 55% dels sol·licitants a Catalunya
haurien rebut una resposta.
Els primers, però, que van començar a
cobrar la Renda garantida de Ciutadania
van ser les 26.000 persones que ja rebien
la Renda mínima d’inserció (RMI) de 426
€ i que de manera automàtica van passar
a cobrar la RGC, de 564 € com a mínim.
Des de la Generalitat asseguren que si
l’agost de 2017 la nònima per a pagar la
Renda mínima d’inserció era d’11 milions
d’euros, aquest mes de febrer ha estat de
20 milions d’euros per pagar la RGC.
Moltes veus apunten, però, que el desplegament de la Renda Garantida va més lent

Per a més informació, consulta el
web www.rendagarantida.gencat.cat
o bé truca al 900 400 012 i demana
cita prèvia

La Renda Garantida de
Ciutadania, un dret que
s’implementa lentament
del que s’esperava, encara que els promotors de la llei hagin desmentit que l’aplicació del 155 estigui bloquejant el seu
tràmit. La gran quantitat de sol·licituds i
la manca de recursos humans, sumat a la
intervenció del govern de Madrid i la situació actual del govern de la Generalitat,
estan fent alentir la seva aplicació.

Implementació fins al 2020

La Renda Garantida de Ciutadania s’anirà
implementant progressivament fins a l’1
d’abril del 2020. Es tracta d’una prestació, més un complement d’inserció. Així,
d’una banda, hi ha la prestació garantida,
no condicionada, de 414 €, subjecta als
requisits que estableix la llei i que tramita
el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
i d’altra banda, la prestació complementària d’activació i inserció, de 150 €, condi-

cionada al compromís d’un pla d’inclusió
social o d’inserció laboral, amb la finalitat
de superar les condicions que han dut a
necessitar la prestació. Aquests plans són
gestionats pel departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Ripollet, des
d’on asseguren que estan trobant “moltes dificultats i això està creant situacions
molt greus de famílies sense ingressos que
estant pendents de la RGV”.
Poden sol·licitar la Renda Garantida de
Ciutadania les persones o unitats familiars
sense ingressos o amb ingressos inferiors
als 664 euros al mes, que siguin majors
de 23 anys, empadronats a Catalunya i
que resideixin legalment de manera continuada i efectiva els 24 mesos anteriors
a la sol·licitud, i que hagin esgotat prèviament totes les prestacions possibles almenys durant sis mesos.

El 50,8% de desocupats de Ripollet no cobrava
cap tipus de prestació a finals de 2017
L’informe de prestacions per desocupació al Vallès Occidental, facilitat per l’Observatori del Vallès Occidental, situa Ripollet com un dels municipis amb la taxa
de cobertura de prestacions més baixa, un 49,2%, essent una de les 6 poblacions
vallesanes per sota de la taxa de cobertura comarcal, que és del 52,5%. Així,
Ripollet finalitzava l’any passat amb un total de 2.560 aturats registrats, dels
quals 1.300, és a dir, el 50,8% no cobrava cap tipus de prestació. Dels 1.260
desocupats amb prestació, 606 (23,7%) percebien una prestació contributiva,
l’atur; 544 (21,3%)cobraven una prestació assistencial; 98 (3,8%) cobraven la
Renda Activa d’Inserció (RAI), i 12 (0,5%) eren beneficiaris del Programa d’Activació per a l’Ocupació, un ajut específici i extraordinari per a aturats de llarga
durada.
A la comarca, tot i l’augment del de la població desocupada des del juny de 2008
(un 25% més), el nombre de perceptors ha disminuït entorn un 15%.
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Onze ajuntaments
reclamen millores
pel Taulí
El passat 2 de febrer, l’alcalde de Ripollet,
José M. Osuna, es va reunir amb la resta de
municipis que conformen la Taula de Diàleg dels Ajuntaments de l’Àrea d’Influència
de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Es
va acordar una estratègia conjunta per
reclamar recursos per l’Atenció Primària als
municipis i el compliment dels compromisos adquirits per part de l’Institut Català
de la Salut i la Corporació Sanitària Parc
Taulí, els quals es basen en la recollida de
dades objectives per conèixer quin és l’estat
actual de les problemàtiques detectades al
servei d’urgències.

Crítiques a l’Impsol per vendre’s
els pisos que l’Ajuntament volia
que es destinessin a fins socials
L’alcalde, José M. Osuna i la regidora de Serveis Socials, Reyes Muñoz han
denunciat que l’Impsol s’ha venut els 15 pisos que l’Ajuntament havia demanat que es reservessin per a fins socials. L’Ajuntament, amb el suport de
l’Agència de l’Habitatge, havien proposat que es destinessin a lloguer a preu
social. Les famílies beneficiàries haguessin aportat una part, fins a un màxim
del 30% dels seus ingressos i la resta seria subvencionat. Fins i tot, l’Ajuntament s’havia compromès a respondre per les famílies. Malgrat tot això, el
govern s’ha queixat que l’Impsol ha anat donant allargues, fins al punt que,
en ple repunt dels desnonaments, ha liquidat unilateralment la borsa de pisos
sense avisar.
Per a Osuna, es tracta d’una maniobra per evitar que altres ajuntaments
prenguessin l’exemple, fet que ha qualificat “d’indignant” i “mancat de sensibilitat social”. No obstant això, ha avançat que es buscaran alternatives,
des de llogar pisos que hi hagi al mercat a arribar a comprar-ne. Així mateix, l’alcalde ha aprofitat la compareixença davant els mitjans per agrair a
la PAH la seva feina, ja que ha aconseguit aturar l’allau de desnonaments
previstos per aquest passat febrer.
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El passat 8 de febrer es va constituir la Comissió de Casals
d’estiu de lleure i esportius davant la necessitat de crear un
espai de trobada per treballar temes comuns al voltant de
l’educació en el lleure. La constitució d’aquesta Comissió
forma part del treball que ha dut a terme l’Ajuntament de
Ripollet, des del setembre del 2017, per tal de donar resposta a
les peticions de les entitats que volen organitzar casals a l’estiu
en instal·lacions municipals. La Comissió la formen entitats
de lleure, entitats esportives i el PAME. També hi formen
part diferents AMPES. L’Ajuntament inclou a la comissió
un equip tècnic format per personal de les àrees de Cultura,
Educació, Joventut, Esports i Serveis Socials, que gestionarà
les peticions i suggeriments de les entitats organitzadores.

Una comissió, formada per famílies i mestres han
programat diversos actes durant el segon i tercer
trimestre del curs. El passat 16 de febrer va tenir lloc
una conferència sobre crear un bon vincle entre
pares i fills, a càrrec del psicòleg Tomás Navarro.
També al mes de febrer es va convidar les famílies
a les “Aules obertes” per participar en una classe
de música dels seus fills. Els actes del mes de març
inclouen una xerrada oberta (16 de març) a càrrec
de l’atleta internacional Nacho Cáceres, que parlarà
sobre la seva experiència en el món de l’esport:
com a atleta i com a pare de dues filles atletes. A
més, el 18 de març es farà un dia cooperatiu on es
milloraran alguns espais de l’escola.

Constituïda la Comissió de
Casals d’estiu

40è aniversari de
l’escola Enric Tatché

nnnnnnn

El Lluís Companys
i Palau Ausit, a la
Fira de la Formació
Professional
Les jornades de portes obertes mostren
els seus projectes educatius i les instal·lacions

nnnnnnn

Portes obertes a les escoles
El 26 de febrer es van iniciar les jornades de portes
obertes dels centres educatius de segon cicle d’educació
infantil, primària i secundària, com a pas previ al procés
de preinscripció per al curs escolar 2018-2019. Aquestes
jornades ofereixen a les famílies del futur alumnat la
possibilitat de conèixer el centre i el seu projecte educatiu.
A l’abril començaran les portes obertes de les escoles
bressol del municipi. Poden consultar el calendari de les
portes obertes a la pàgina 2 d’aquesta publicació. D’altra
banda, el Departament d’Ensenyament ha anunciat que
les preinscripcions pel segon cicle d’infantil, primària i
secundària obligatòria es podran realitzar a finals de la
primera setmana o la segona d’abril. Segons el Departament,
aquest endarreriment respon a una demanda reiterada de
diversos sectors de la comunitat educativa, que facilitarà que
un major nombre d’alumnes nouvinguts o que es trobin
en situacions de canvis puguin participar en el procés de
preinscripció de forma ordinària.

Els instituts Lluís Companys i Palau Ausit, amb
el suport de l’Ajuntament, tindran el seu propi
estand a la fira, que se celebrarà a Fira Sabadell
els dies 1, 2 i 3 de març. L’esdeveniment acollirà
xerrades específiques sobre més de 70 cicles
formatius, ponències, espais de diàleg amb empreses,
espai d’exposició dels centres que ofereixen
cicles formatius (en el qual estaran els INS Lluís
Companys i Palau Ausit) i punts d’orientació
personalitzada.

nnnnnnn

Firmes contra la
massificació a l’institut
Can Mas
En el tancament d’aquesta publicació, la queixa
al portal ‘Change.org’ havia aconseguit 2.181
signatures, d’un objectiu de 2.500. En el text de la
petició s’explica que l’institut estava “dimensionat
en principi per 350 alumnes” i que ara “en té
prop de 500, a costa de treure espais comuns i
aules específiques”. Es mostra en contra de la
sobremassificació de les aules i es demana “una
solució alternativa i una planificació educativa digna
a Ripollet”.
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L’Any del Llibre
comença a caminar
El passat 13 de febrer, l’Ajuntament va presentar l’Any del Llibre a entitats i agents
socials del municipi, al Centre Cultural. La sessió es va iniciar amb l’actuació de
la contacontes Martha Escudero. Oriol Mor, regidor de Cultura, va destacar la
importància “que tots els agents treballem en xarxa per oferir un programa i donar
valor al llibre”. Les entitats han pogut enviar la seva proposta d’activitats fins al 23
de febrer, les quals s’inclouran en la programació de l’Any del Llibre. Mor va instar
tots els agents a què les seves propostes fossin fruit d’un procés de reflexió sobre
com es posa a l’abast el llibre dins l’entitat.
L’acte inaugural de l’Any del Llibre va ser una trobada dels clubs de lectura de les
biblioteques del Vallès Occidental, el 27 de febrer. El Teatre Auditori rebia l’escriptor basc Kirmen Uribe, en el moment de tancament d’aquest butlletí.
El punt àlgid de l’Any del Llibre serà la Diada de Sant Jordi, que allargarà les seves
activitats durant el cap de setmana previ. La Biblioteca Municipal tornarà a sortir
al carrer i també ho faran les escoles participants en el projecte “Lletra a lletra: Som
autores i autors locals” (Tiana, Escursell, Tatché i Gassó), que aprofitaran la celebració per presentar els seus treballs.

L’escriptor basc Kirmen Uribe, Premi
Nacional de Narrativa a l’any 2009

nnnnnnn

A la recerca de records
L’Associació d’Espectadors ha organitzat, aquest
febrer, dues trobades per recollir els records dels
espectadors, socis i persones vinculades a l’entitat
durant els seus 25 anys d’història. A les sessions, es
demanava als assistents buscar en la seva memòria
anècdotes i sentiments, records de persones i espectacles, però també de vivències relacionades amb
l’entitat. Amb els seus records, s’elaborarà un vídeo
per compartir-lo amb tota la població, en el marc de
les activitats de celebració del 25è aniversari.

LA IMATGE

El 15 de febrer, la Biblioteca Municipal, amb la col·laboració de l’Associació Musical Kanyapollet,
va inaugurar el cicle de concerts BiblioSound amb el grup local Los Animalitos del Bosque.
Buscando el Duende (15 de març) i Deako & FM Musta (19 d’abril) seran els propers grups que hi actuaran.
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L’Associació d’Aturats presenta el
seu càtering social amb escudella

Per donar a conèixer el seu projecte
de càtering social “Menjar bo i just”,
guanyador del Concurs d’Idees Innovadores del Consell Comarcal, l’entitat
cuinarà una escudella per a 200 persones, el 18 de març, a les 13 h, gràcies a
les donacions del Gremi d’Hostaleria,
la UCR i els paradistes del Mercat. Els
tiquets es repartiran entre els usuaris
de les entitats amb les què col·laboren
habitualment.

nnnnnnn

Continua la poda d’arbres d’hivern

Al gener, es va iniciar la campanya de
poda d’arbres d’hivern, que consisteix a
repassar les branques que entren als habitatges, branques seques i branques que
dificultin el creixement correcte de l’arbre. Aquestes tasques, que ja s’han portat
a terme en diferents zones del municipi,
s’allargaran fins al mes d’abril.
Totes les actuacions en l’arbrat i zones
verdes municipals es realitzen basant-se
en la diagnosi realitzada l’àrea de Jardineria i Medi Ambient de l’Ajuntament
de Ripollet.

nnnnnnn

Inici de les jugatequesambientals

Diumenge 25 de febrer, es va inaugurar
la temporada de la Jugatecambiental.
Enguany, el Centre d’Esplai La Gresca
s’estrena en la gestió del nou espai de
joc familiar al Parc de Massot, mentre que La Casa de l’Aigua ofereix les
activitats al Parc dels Pinetons. D’11.30
a 13.30 h, tots els diumenges, s’organitzen tallers, jocs i itineraris gratuïts promocionar el medi ambient i els parcs.
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Sigues responsable: esterilitza
i identifica el teu gos, gat o fura
L’Ajuntament se suma a la campanya “Sóc
responsable”, organitzada per la Fundació
per a l’Assessorament i Acció en Defensa
dels Animals (FAADA). Fins al 5 de maig,
ofereix preus promocionals per a la identificació de gossos, gats i/o fures. A Ripollet,
són tres els centres que s’hi han adherit:
Faunarama, Centre Veterinari de Ripollet i
Faunarama 2.
L’objectiu principal és identificar i esterilitzar el màxim nombre d’animals.
L’Ajuntament treballa conjuntament amb els centres veterinaris del municipi
perquè les dades del xip es registrin tant en l’Arxiu d’Identificació d’Animals de
Companyia (AIAC), del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, com en l’ANICOM, el registre general d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya. Aquesta segona base de dades envia, automàticament, la informació de
l’animal al cens municipal, estalviant aquest tràmit, gratuït, al propietari.

Més animals abandonats i tinença irresponsable

Fran Sánchez, regidor de Protecció Animal, explica que els mesos d’agost i
desembre van ser crítics pel que fa a l’abandonament d’animals: “Al novembre,
ja havíem esgotat, segons conveni, la xifra d’animals que podíem enviar a la
Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM)”. L’Ajuntament està treballant
en un protocol conjunt amb la Policia Local i l’Associació Animales Ripollet
per definir nous procediments d’actuació: “Hem unit esforços i hem empoderat
l’entitat que fa la feina del dia a dia”, comenta Sánchez.
El regidor també fa una crida a denunciar la tinença irresponsable i venda il·
legal d’animals, donat l’increment de casos al municipi. La denúncia es pot fer
de forma anònima a través de la regidoria de Protecció Animal.

Espais per a gats i gossos

Pròximament, s’inauguraran a Ripollet dos espais destinats a gossos i gats. El
terreny municipal, d’uns 50m², ubicat al costat de la Nau de Brigades, acollirà
una zona per a gats ferits. D’altra banda, el Parc Ferran Ferrer estrenarà una àrea
d’esbarjo per a gossos.

nnnnnnn

El Mercat Municipal ja té cuina!
Al març, començaran els enregistraments de “Cuina del mercat”,
un projecte promogut per l’àrea
de Desenvolupament Econòmic i
gestionat per Cohesiona. Es tracta
un receptari audiovisual que presentarà una recepta per setmana i es
difondrà a través de les xarxes socials.
Al juny, també es publicarà un recull
de les receptes que es podrà adquirir
a les parades del mercat. Els cuiners
dels vídeos seran alumnes del CNL,
paradistes i restauradors locals.

Maqueta del futur rètol a l’equipament
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7 de febrer
Al ritme dels tabals dels Diables de Ripollet,
el Cabraboc va pujar al balcó de Ripollet Ràdio.
7 de febrer
La Colla de Gitanes de Ripollet va recuperar el ball del Vell i la Vella i van oferir dues actuacions,
a càrrec del grup infantil i d’adults.

8 de febrer
AFOCER i Acció Fotogràfica Ripollet inauguraven l’exposició “Carnaval. Fotografies de comparses”,
al Centre Cultural
9 de febrer
Els i les paradistes del Mercat Municipal van lluir les seves disfresses
i van guarnir les parades.

9 de febrer
El grup Ambauka va fer ballar i cantar la canalla a la festa de Carnaval infantil,
a la plaça del Molí.

10 de gener
L’espectacle de foc dels Diables de Ripollet obria camí a la rua de Carnaval,
mentre els alumnes de l’Escola de Música de la SCV s’encarregaven de la música
en directe. Enguany, van desfilar-hi nou comparses (unes 1.500 persones)

10 de febrer
La María López (@marillop) va immortalitzar aquest instant de la rua.
Aquesta foto ha estat la guanyadora del 1r concurs d’Instagram
“Carnestoltes a Ripollet” d’AFOCER.

13 de febrer
El Casal d’Avis es va omplir de disfresses, somriures i premis
per acollir el seu ball de Carnaval.

14 de febrer
Per acomiadar el SuperCarnaval, l’Associació Gastronòmica El Setrill
ens va fer menjar sardines en comptes d’enterrar-les, al Parc Rizal.

16 /
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PARLEM
AMB...

Ramon Costa: “Un bon Defensor
de la Ciutadania ha de saber escoltar”
El passat 29 de gener Ramon Costa
s’acomiadava del càrrec de Defensor de
la Ciutadania, després de més d’onze anys al servei dels ciutadans. Ara,
tal com recull el nou Reglament del
Defensor, aprovat en el Ple de febrer,
s’iniciarà un procés per trobar una nova
persona que ocupi aquest càrrec.
Feia molt de temps que reclamava
aquest relleu i finalment ha abandonat
el càrrec sense substitut. Com ha estat
aquest procés?
Després de finalitzar el temps reglamentari, que són 5 anys més 5 anys,
vaig quedar en situació d’espera. Des
del juny del 2016, ja han passat més de
18 mesos. La meva situació familiar ha
canviat i m’ha obligat a tancar el meu
procés com a defensor.
A què es deu que no hi hagi hagut
aquest relleu?
Sé que des de l’Administració s’ha intentat localitzar alguna persona, però no
es va arribar a cap acord. També es va
intentar canviar el sistema del Reglament. Però les eleccions a la Generalitat
i tot el tràmit administratiu han anat retardant el nou Reglament. Ara, un cop
aprovat pel Ple, s’hauran de reunir les
comissions: és un procés al qual encara
li queden 4 mesos com a mínim.
Considera obsolet el Reglament
actual?
Crec que no. Bàsicament, el nou govern volia que l’elecció del Defensor
no fos directament pel Ple, sinó per una

comissió més àmplia. Com que és un
procés amb molta participació, també
és més llarg que no pas si fos un acord
entre els membres del Ple.
Quant de temps dedica a la feina de
Defensor?
Últimament hi dedicava entre 10 i 15
hores a la setmana. En els anys en què
hi vaig estar oficialment, i que tenia una
persona amb mi, eren unes 25 hores a
la setmana. Però una cosa és l’atenció al
públic i l’altra és estudiar les ordenances,
demanar la informació a l’Administració,
comparar-la i veure si realment hi ha un
error de l’Administració i té raó el ciutadà.
El fet que fos regidor durant molts
anys li ha servit per conèixer defectes i
virtuts de l’Administració?
Sí. Els ciutadans no sabem com funcionen els processos administratius.
Quan estàs dins, vas entrant en aquesta
dinàmica i aprens aquest llenguatge i
manera de treballar, el que et facilita
que quan fas una recomanació ja la fas
en funció d’aquests paràmetres.
Hi ha massa burocràcia?
Hi ha burocràcia. El problema és que
la paraula ha desaparegut i hi ha l’escrit. La burocràcia té l’avantatge que tu
presentes un escrit i tens una data i un
temps per contestar. A partir d’aquí és
quan l’Administració no et contesta. Si
no ho fa, és negatiu; però l’Ajuntament
continua tenint l’obligació de contestar i el ciutadà ha de reclamar aquesta
obligació.

nnnnnnn
Els drets humans
són els que es
compleixen menys
i cada vegada es
trepitgen més
nnnnnnn
La seva tasca sempre ha destacat per la
transparència i el rigor. La seva intenció
sempre ha estat ser transparent?
La majoria dels defensors de Catalunya estem dins un fòrum, on tenim
una mica d’ajuda pel que fa a consultes
tècniques a advocats i on també veiem
la tasca dels altres. A part dels drets administratius, també ens hem anat posant
amb els drets humans, que potser són els
que es compleixen menys i cada vegada
es trepitgen més. La importància dels
drets humans és que siguin transparents.
De cara al futur, què ha de tenir un bon
Defensor de la Ciutadania?
Saber escoltar. Quan et ve una persona
a parlar, li has de donar la raó inicialment i després comprovar si aquesta raó
és real. La idea és escoltar-la i orientar-la.
Reme Herrera
Mireia Folguera
Intus
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març 2018

Dijous 1

Dissabte 3

XERRADA: MITES SOBRE
LACTÀNCIA

CLUB DE CÒMIC INFANTIL
“DORAEMON”, DE FUJIO F. FUJIKO

ENCANTS DELS ATURATS

Xerrada sobre la lactància materna i
LactAPP Lactància.
Ho organitza: Mamicria Ripollet

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

En Doraemon és un gat robòtic que ve del
futur per intentar evitar que el desventurat
Nobita Nobi cometi tants errors. A
càrrec d’Elisabet Vázquez, directora de la
Biblioteca. Per a infants de 8 a 12 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 2
CLEAN UP DAY

Durant el matí. al riu Ripoll

Segona edició d’aquesta jornada de neteja
de la llera del riu, amb la participació
d’estudiants de secundària de Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

MAREA PENSIONISTA

A les 19 h, al Centre Cultural

Presentació de Marea Pensionista, amb
l’objectiu de crear aquest moviment a Ripollet
Ho organitza: Coordinadora Marea
Pensionista Catalunya

TEATRE: “BARBES DE BALENA”
A les 21 h, al Teatre Auditori

Barbes de balena ens transporta a la vida
de la doctora Dolors Aleu i Riera (18571913), la primera dona llicenciada en
Medicina a Catalunya i a l’estat espanyol.
La seva va ser una carrera plena d’obstacles,
que va anar superant, per poder exercir la
professió de metgessa. La seva tesi doctoral
és una defensa aferrissada de la necessitat
de l’educació de les dones en el camí per
aconseguir una societat millor. A partir de
la seva figura, també fan memòria de àvies i
besàvies i reflexionen sobre les dones d’avui
dia. Dins el programa del Dia de la dona
treballadora. Preu: 16 €. Més informació a
espectadorsripollet.cat
Ho organitza: 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

LABORATORI DE LECTURA:
“AVUI ÉS UN BON DIA PER
CANVIAR EL MÓN”

A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Tots aquells i aquelles que creguin que
viure en un món millor és possible
queden convocats a la plaça central. Des
d’allà s’analitzaran realitats diverses, es
donaran a conèixer accions interessants i
decidirem com podem actuar per embellir
el nostre entorn. A càrrec del personal de
la Biblioteca. Per a infants de 6 a 9 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CONCERT CORAL:
“TRESORS DEL TEMPS”

A les 12.30 h, al Teatre Auditori

En aquesta ocasió, les tres seccions corals
de l’Escola Coral Els Pinetons (L’Esqueix,
Cor infantil i Cor Jove) cantaran juntes,
conduïdes pels seus directors Luc Sánchez
i Toni Santiago. Presenten un espectacle
elaborat a partir de records reals o, com diu
el seu títol, “Tresors del temps”. Es tracta
del setè aniversari d’un projecte artístic i
educatiu vinculat a l’Escola Els Pinetons.
Preu de l’entrada: 4 euros. Una hora abans
a la taquilla del Teatre Auditori.
Ho organitza: Escola Coral Els Pinetons

A les 17 h, al Centre Cultural

SOPAR D’ALFORJA

A les 21 h, a la seu del Centro Aragonés

Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

Diumenge 4
JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc Massot

Taller “els bons aires”. El canvi climàtic.
D’11.30 a 12.30 h. A càrrec de La Gresca.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

El Memory del parc. Taller de dibuix
per a fer el memory del parc. A càrrec de
l’Associació Ripollet Natura.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

CINCOMARZADA

A les 10 h, a la seu del Centro Aragonés

Esmorzar típic, amb migues, cansalada i
botifarra. Preu: 5 € els socis i 8 els que no
ho siguin.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

PETIT MERCAT VELL: “EL LLOP
I LES SET CABRETES ”
XIP XAP TEATRE
A les 18 h, al Teatre Auditori

El conte tradicional de “Les set cabretes i
el llop” i l’expliquen en un joc dramàtic
divertit, ple d’ironia rural, amb l’actitud
de “veure-les venir” dels pastors pirinencs.
Preu: 5 €. Adreçat a infants entre 2 i 7 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

BALLADA DE GITANES

A partir de les 17 h, al Pavelló Joan Creus

Amb la participació de la colla de Gitanes
de Ripollet, els Antics dansaires de
Cerdanyola i les colles de Polinyà, La
Llagosta i Lliçà de Vall. Amb coca i mistela
per acabar la festa. Gratuït.
Ho organitza: Colla de Gitanes de
Ripollet
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BALL PER A LA GENT GRAN
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

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

Dimecres 7
TALLER DE Txikung

De 10 a 11 h, al Centre Cultural

A càrrec de Joan Revuelta. Amb motiu de
Dia internacional de les dones.
Ho organitza: Associació Fibromiàlgia i
Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet

HORA DEL CONTE
“Les històries del
senyor Borra”

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

El Senyor Borra és un petit titella amb cos
de drap de la pols viu dins una capsa de
sabates i els seus somnis el duen a viatjar
pel circ. A càrrec de Micro Troupe. Per a
infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 8
MANIFEST DIA de La
dona treballadora

Agenda Núm. 234 — Març 2018

Nits de música: Òpera,
clàssica i sarsuela

A les 20 h, al Centre Cultural

Una selecció de peces d’òpera, música
clàssica i sarsuela, que tenen com a
protagonista la dona. Amb la col·laboració
de Dones per la Igualtat. Acte gratuït,
coordinat per Ángel Esteve, Rafael López i
Víctor Diéguez Jr.
Ho organitza: Nits de música de
l’AETMV

Dissabte 10
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

SENDERISME: GR-192. ETAPA 1
De Cambrils a Mare de Déu de la Roca
(15,35 km)

Té un desnivell acumulat de pujada de
334 metres i un desnivell de baixada
de 80 metres. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com
Ho organitza: CER

A les 12 h, a la pl. del Molí

TALLER: IOGA EN FAMÍLIA

CONFERÈNCIA I PRESENTACIÓ
DE LA REVISTA 973

Taller per a famílies amb fills de 5 a 12
anys. Cal inscripció prèvia. Preu: 4 euros
per infant i gratuït per als pares i mares.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Lectura del manifest i acte simbòlic.
Ho organitza: Taula feminista

A les 19 h, al Centre Cultural

Conferència “Les dones i el món del
treball”, càrrec de Teresa Torns, doctora en
sociologia de la UAB. I presentació dels
continguts del núm. 3 de la revista 973,
“Dones a Ripollet”. Amb motiu del Dia
internacional de les dones.
Ho organitza: Grup d’Estudis Ripolletencs
(GER)

A les 20.30 h, al Centre Cultural

Dins els actes del Dia de la dona
treballadora
Ho organitza: Dones feministes de
Ripollet

CONCERT DE RAP

A les 21 h, davant els locals d’assaig
municipals (c. de Jaume I amb avda. del
riu Ripoll)

Ho organitza: Associació Musical
Kanyapollet, amb la col·laboració de la
Regidoria de Joventut.

Diumenge 11
RIPOSTOCK

Durant el matí, a la rambla de Sant Jordi
(Can Mas)

Fira de comerç, amb parades de productes i
serveis del comerç local, bons preus i molts
regals.
Ho organitza: UCR

De les 11 a les 12.30 h, al Centre Cultural

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
“LA LLUNA LA PRUNA”
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Divendres 9

Animals fascinats amb la lluna, un cargol
amb mal de panxa, una vaca juganera...
Animalons i bestioles són els protagonistes
d’aquestes rondalles i cançons adreçades
als més menuts de casa. A càrrec de Blai
Senabre. Per a infants fins a 4 anys
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

XERRADA: “AFECTIVITAT
I SEXUALITAT”

TEATRE: “UN MUSEU
DISPARATADO”

Dins el cicle de xerrades dirigit a joves de
12 a 17 anys, en el qual es tractaran temes
al voltant de la salut sexual i afectiva del
jovent. A càrrec de Montserrat Martínez,
responsable del servei Tarda Jove al CAP II
Ho organitza: Regidoria de Joventut, de
Serveis Socials i Servei d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva (ASSIR) del CAP
II Cerdanyola-Ripollet

Els usuaris d’Aspasur ens proposen amb
aquesta obra una visita guiada per la
història del cinema, amb una mica de
suspens, fantasia, comèdia i emoció.
Entrada gratuïta. Dilluns, 12 de març, la
tornaran a interpretar per a les escoles del
municipi.
Ho organitza: Aspasur

A les 18 h, al Casal de Joves

SOPAR DE DONES,
XERRADA/DEBAT

A les 18 h, al Teatre Auditori

40È CONCURS DE “MIGAS”

Durant el matí, al parc de Primer de Maig

Concurs i tast de “migas”. Lliurament de
premis a les 13 h.
Ho organitza: AV Can Mas

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc Massot

Activitat “Mou el cos per la salut
ambiental”. De 12 a 13 h. Dins el
Programa metropolità d’Educació per a la
sostenibilitat. A càrrec de La Gresca.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet
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JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Endinsa´t a l’energia i a l’aigua
de casa”. Apreneu a estalviar energia
de manera didàctica i divertida. Dins el
Programa metropolità d’Educació per a
la sostenibilitat. A càrrec de l’Associació
Ripollet Natura.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

EXHIBICIÓ DE BALLS

A les 18 h, al Teatre Auditori

Exhibició de balls de saló, salsa, bachata,
kizomba, bollywood i flamenc, a càrrec
de les escoles Graceland, Dansa Jove, A
ritme i 3 pasos. Venda d’entrades al Centre
Cultural i a la seu de l’AV Can Vargas (c.
de Federico García Lorca, 5) els dies 2 i 5
de març, de 17.30 a 20 h. Preu: 3 €.
Ho organitza: AV Can Vargas

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

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

Dilluns 12
CAFÈ LITERARI: “EL PRISIONERO
DEL CIELO”
De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

Tertúlia sobre aquesta obra de Carlos Ruiz
Zafón.
Ho organitza: AETMV

Dimarts 13
CLUB DE LECTURA. LLEGIR
EL TEATRE: “SOL SOLET”,
D’ÀNGEL GUIMERÀ

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Drama que retrata la dolorosa soledat
que ha emmotllat la personalitat
extremadament sensible de Jon, el qual
es veurà immergit en un triangle de
passions mal resoltes que farà aflorar les
contradiccions irresolubles de l’ànima
humana. A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre. Places limitades. Cal
inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 14
CONFERÈNCIA: “Passat,
Present i futur de
l’educació de persones
adultes, la realitat de
Ripollet”
A les 17 h, al Centre Cultural

Confència a càrrec de la Dra. Margarida
Massot (professora de pedagogia de la
UAB i especialista en educació de persones
adultes) i presentació de les conclusions
de l’Informe de planificació educativa de
la població adulta de Ripollet, a càrrec
de Clara Albors (Gerència de Serveis
d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports de la Diputació de Barcelona).
Acte en el marc de la celebració del 40è
aniversari del CFA Jaume Tuset, adreçat a
la comunitat educativa i al públic en general.
Ho organitza: CFA Jaume Tuset

CONCERT: OVIDI4

A les 21.30 h, al Teatre Auditori

OVIDI 4 en concert a Ripollet, dins la
gira Cuidem-nos. Obertura de portes a les
20.30 h, amb servei de bar, pintxos i caixa
de resistència. Informació sobre entrades a
entradas.codetickets.com. Preu: 12 €
Ho organitza: CDR Ripollet

LLEGIM I CREEM:
“PROTAGONISTES”

Divendres 16

Hi ha un munt de contes i llibres
protagonitzats per personatges femenins.
Voleu conèixer aquestes protagonistes?
A càrrec de Noèlia López, de la Biblioteca.
Per a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

DIA DE LA VISIBILITAT TRANS:
XERRADA

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

TALLER EN FAMÍLIA: “TALLER
DIA DEL PARE”

De 17.30 a 19 h, a Els Solets-Minnilandia
(c. del Sol, 13)

Vine a jugar en família i a preparar una
sorpresa pel pare. Taller recomanat per
a infants a partir d’1 any. Cal inscripció
prèvia. Preu: 8,50 € per família.
Ho organitza: Associació per la Criança
Compartida Els Solets-Minnilandia

Dijous 15
TALLER: “MANEIG DE LA FEBRE
EN PEDIATRIA”
De 18 a 19.30 h, al Centre Cultural

Per a més informació i inscripcions,
consultar al CAP Ripollet, Pinetons i
Farigola. Ho organitza: Centres d’Atenció
Primària de Ripollet

BIBLIOSOUND: BUSCANDO
EL DUENDE

A les 20 h, a la Biblioteca Municipal

Cicle de concerts a la Biblioteca a càrrec
de grups locals. 30 minuts de música per
tancar la Biblioteca, un projecte que ofereix
un espai alternatiu als grups locals.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 17.30 h, a l’escola Els Pinetons

Xerrada oberta a càrrec de l’Associació
Chrysallis (Associació de famílies de
menors transsexuals) i de l’Observatori
contra l’Homofòbia. Dins el programa
d’actes del Dia internacional de la
visibilitat trans.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CONFERÈNCIA: “COM EDUQUEM
ELS NENS EN L’ESPORT?”
A les 16.45 h, a l’escola Enric Tatché

Xerrada oberta a càrrec de Nacho Cáceres,
pare, atleta internacional d’atletisme i
entrenador. En el marc dels actes del 40è
aniversari de l’escola Enric Tatché i Pol.
Ho organitza: AMPA i escola Enric
Tatché

TEATRE: “CLAUDIA”

A les 21 h, al Teatre Auditori

Claudia Victoria Poblete va néixer l’any
1978 a Buenos Aires. Pocs mesos després
de néixer va ser apartada dels seus pares
i se la va apropiar una família de l’entorn
militar durant la dictadura argentina. No
fou fins als 22 anys que va descobrir el seu
nom real i la seva veritable identitat.
El seu testimoni verídic ens fa reflexionar
sobre temes tan actuals com els límits que
les societats han de posar al poder i de
quina manera ens hi podem implicar com a
individus. Espectacle en castellà. Preu: 16
€. Més informació a espectadorsripollet.cat
Ho organitza: AETMV
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Dissabte 17
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

TROBADA AMB L’ART

A les 10.15 h, a la porta del Caixa Fòrum
(av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8,
Barcelona)

L’Obra Social “la Caixa”, el Musée du
Louvre i el Musée du Louvre-Lens presenten
la primera exposició a Espanya dedicada a la
música de les antigues civilitzacions d’Orient,
Egipte, Grècia i Roma.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: CUINA EN FAMÍLIA

A les 10 i a les 12 h, al Centre Cultural

Taller per a famílies amb fills de 5 a 12
anys. Dues sessions divertides i una bona
oportunitat per introduir la cuina als més
petits. Preu. 4 € per infant i gratuït per als
pares i mares. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet
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ESCUDELLA POPULAR

A les 12 h, al pati del Centre Cultural

En el marc del projecte de càtering social de
l’Associació d’Aturats. Amb actuacions en
directe.
Ho organitza: Associació d’Aturats
Ripollet i Cerdanyola

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA
TREBALLADORA AL CENTRO
ARAGONÉS

Dimecres 21

Dinar cuinat pels homes de l’entitat. Preu:
8 € per persona, socis i no socis.
Ho organitza: Centro Aragonés de Ripollet

A les 11.30 h

Taller per aprendre remeis casolans,
recomanat per a infants entre 6 i 12 anys.
Es recomana inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 14 h, a la seu del Centro Aragonés

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

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

Presentació pública dels projectes.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Saeteros: Luís Sánchez, Víctor Palacios
i Pepe Hoyos. A la guitarra, José Gabriel
Calderón i recitant, Toni Valenzuela.
Entrades anticipades a la seu de l’AV
Can Clos. Donatiu: 5 €. A la taquilla del
Teatre Auditori: 8 €.
Ho organitza: AV Can Clos

TALLER STOP MOTION

De 10 a 14 h, al Centre Cultural

Ho organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc Massot

Activitat “L’aigua neta”. De 12 a 13 h.
Dins el Programa metropolità d’Educació
per a la sostenibilitat. A càrrec de La
Gresca.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Activitat “Pintem un quadre de primavera”.
A càrrec de l’Associació Ripollet Natura.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

Juga amb la HISTÒRIA:
LA BRUIXETA REMEIERA

II EXALTACIÓN DE LA SAETA

Diumenge 18

SOM CULTURA, SOM LLENGUA:
LA COMUNICACIÓ ÉS MÉS QUE
PARAULES

Taller per a reflexionar sobre el que diem,
però, sobretot, com ho diem. A càrrec
de l’Oficina de Català. Dins el cicle de
xerrades sobre llengua catalana i cultura
popular. Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca o a l’Oficina de
Català (Centre Cultural).
Ho organitza: Oficina de Català i
Ajuntament de Ripollet

pressupostos participatius

A les 18 h, al Teatre Auditori

Dimarts 20

A les 19 h, al Teatre Auditori

Dilluns 19
TALLER PER A ENTITATS:
“DISSENY DE CARTELLS
I PUBLICITAT AMB PROGRAMARI
LLIURE”
De 19 a 22 h, al Centre Cultural

VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
Està previst que sobre les 11.30 h, els
corredors de la Volta Ciclista a Catalunya
passin per Ripollet.

HORA DEL CONTE:
“EL RATOLÍ FREDERICK
I LES PARAULES”

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

El ratolí Frederick ens explica la
importància de les paraules, com podem ser
artistes amb un sol punt o com entendre la
diversitat amb una cera de color vermell.
A càrrec de Clara Gavaldà. Per a infants a
partir de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“CONSTRUCCIONS IDENTITÀRIES
WORK IN PROGRESS”
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

Presentació a càrrec de l’autora, la fotògrafa
Mar C. Llop. Acte amb motiu del Dia
internacional de la visibilitat trans i també
dintre de l’Any del Llibre.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Curs gratuït per a entitats de Ripollet.
Més informació i inscripcions al Centre
Cultural.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

REUNIÓ INFORMATIVA ALS
HORTOLANS DE LA LLERA DEL
RIU RIPOLL
A les 19 h, al Centre Cultural

Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEMA

A les 19 h, al Centre Cultural

Gratuït. Pel·lícula a determinar
Ho organitza: Dones per la Igualtat
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Dijous 22

Dissabte 24

Divendres 30

club de còmic JOVE: “Paul
en los scouts”, de Michel
Rabagliati

ENCANTS DELS ATURATS

DIVENDRES SANT

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

Processo del Vía Crucis amb la imatge del
Sant Crist portada pel Cos de Portants
de la parroquia i el pas de la Verge
dels Dolors portat pel Cos de dones.
Recorregut: església, carrer de la Salut,
plaça Clos, carrer dels Afores, Escoles,
Canigó, Rbla. de Sant Esteve, carrer de
Padró, Montcada, plaça de l’11 de setembre
(trobada de les dues imatges), carrer de la
Lluna, Calvari, Anselm Clavé i Nou, fins
l’església.
Ho organitza: Parroquia de Sant Esteve

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Montreal, 1970. Paul està a punt de fer
els 10 anys, ha entrat als “scouts”, viu els
seus primers amors i, a través dels seus
ulls recuperem els jocs d’infància, però
també les pors, els somnis i els drames. A
càrrec d’Elisabet Vázquez, directora de la
Biblioteca. Per a joves de 13 a 16 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

VI CONCERT DE MÚSICA
RELIGIOSA

A les 21.30 h, a l’església de Sant Esteve

Enguany dedicaran el nostre concert de
Setmana Santa a cançons de temàtica
religiosa composades el segle XX. Hi haurà
temes de Stravinsky, Albert Taulé, John
Rutter, Gyorgy Deak-Bardos i Arvo Pärt.
Ho organitza: Societat Coral “El Vallès”

Divendres 23
DIA DE L’ARBRE

Durant el matí, al Poliesportiu

Amb la participació dels alumnes de 6è de
les escoles de Ripollet.
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA:
“La TIETA MAME”
de PATRICK DENNIS

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Un nen de deu anys es queda orfe a
l’Amèrica del 1920 i és posat sota
la potestat d’una dama excèntrica,
obsessionada per estar “à la page”, vital,
capritxosa, seductora i adorable. Al seu
costat, passarà els trenta anys següents
immers en una espiral incessant de festes,
amors, aventures i diversos cops de fortuna.
A càrrec d’Alícia Gil. Places limitades. Cal
inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: “HISTÒRIA DEL
CINEMA MUSICAL NORDAMERICÀ”

De les 20 a les 21.30 h, al Centre Cultural

38a sessió, sobre pel·lícules de l’any 1967.
Amb Lluís López i Joana Raja. 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

STORYTIME: “the far west”

A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

Contes i aventures per als més petits. Una
manera divertida d’aprendre l’anglès.
A càrrec MT Idiomes - Kids&Us Ripollet. Per a infants de 3 a 8 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 25
JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc Massot

Taller d’escultura i aigua. D’11.30
a 12.30 h. A càrrec de La Gresca.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

JUGATECAMBIENTAL

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

Sessió d’anellament d’ocells. Descobreix la
fauna del parc dels Pinetons. A càrrec de
l’Associació Ripollet Natura.
Ho organitza: AMB Parcs i Ajuntament
de Ripollet

DIUMENGE DE RAMS
A les 12 h, a la plaça Clos

Benedicció de les palmes i rams
Ho organitza: Parroquia de Sant Esteve

A les 21 h, a l’església de Sant Esteve

Altres activitats
CURSOS TRIMESTRALS
(ABRIL-JUNY 2018)
Al Centre Cultural.

Matrícula gratuïta. Preu: 35,40€/mes.
Cuina d’estiu
Dilluns, de 19 a 22 h
Cuina de fusió oriental-catalana
Dijous, de 19 a 22 h
Cuina d’autor
Dimecres, de 19 a 22 h
Creació d’efectes especials i emotion
graphics
Dijous, de 19 a 21 h
Tai-txi
dimecres, de 17 a 19 h

Taller d’activació-relaxació

Inscripcions del 12 al 23 de març

BALL PER A LA GENT GRAN

El taller es durà a terme el 9, 16, 23 abril i
2 de maig, de 10 a 12 h, al Casal d’Avis
Inscripció i informació: Serveis Socials (c.
de La Salut, 1)

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

Inscripcions del 5 al 20 de març

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

Dilluns 26
8a SESSIÓ DE MÚSICA SACRA

A les 20.15 h, a l’església de Sant Esteve

A càrrec de Jordi Giménez de la Societat
Coral “El Vallès”, qui oferirà una
conferència sobre Stabat Mater, on hi
participarà la secció Coral Tradicional.
Coordinat per Rafael López i Ángel
Esteve.
Ho organitza: Nits de Música de
l’AETMV

Taller “una gran història”

Taller d’habilitats emocionals i foment de
l’autoestima a través de la història de vida.
Es durà a terme els dimecres, de 10 a 12 h,
al Casal d’Avis, del 4 d’abril al 13 de juny.
Inscripció i informació: Serveis Socials (c.
de La Salut, 1)

oficina de català

Oferta del 3r trimestre

Sessions inicials (20 h). Dilluns d’11.15 a
12.45 h. Del 5 de març al 25 de juny
Grup de conversa (10 h). Dimarts
d’11.30 a 12.30 h. Del 6 de març al 22 de
juny
Inscripcions: Matins de 10 a 13 h i tardes
de dimarts, de 16.30 a 18.30 h.
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

Del 25 de febrer al 31 de març
A la Sala d’Art
“Miralls bruts”
Inauguració: 8 de març, a les 18.30 h

A càrrec de Srta.Mateixa, pseudònim
sota el que treballa aquesta artista,
que explora les seves angoixes a través d’autoretrats protagonitzats per
traços enèrgics i viscerals, on la taca i
l’ombra es transformen en crits, més
enllà de la matèria amb què s’han
realitzat.

De l’1 al 31 de març
A la Sala 1 d’exposicions
“D.O.N.E.S”
Inauguració: 8 de març, a les 19 h
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Del 7 al 22 de març
Al Vestíbul
“Trans at work”
Exposició amb motiu del Dia internacional de la visibilitat trans, que se
celebra el 31 de març i també dins
els actes del Dia internacional de les
dones. Es tracta d’una mostra procedent d’Alemanya, sota la direcció
artística de la fotògrafa Anja Weber
i consta de 12 retrats individuals de
persones transgènere que tenen el
coratge de mostrar la seva imatge i el
seu nom en públic.
Arriba gràcies a la feina conjunta
dels ajuntaments de Barcelona i de
Ripollet i l’entitat Colors de Ponent,
de Lleida.

BIBLIOTECA PÚBLICA

De l’1 al 31 de març
Exposició fotogràfica “2n Rally
Tres Tombs de Ripollet”
A càrrec d’Acció Fotogràfica Ripollet

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.

Exposició organitzada per AFOCER,
amb motiu del Dia internacional de la
dona, el 8 de març.
La mostra aborda, des d’una perspectiva sociològica, l’evolució de la
dona des de l’àmbit de les estructures familiars i socials tradicionals,
fins a una societat que vol ser més
igualitària i justa. En ella es pot veure
el paper que juguen, en aquesta evolució, els estereotips, els rols socials,
el concepte de feminitat, l’empoderament, el sostre de vidre...
Diversos autors ens mostren diferents mirades al món, sempre ric i
complex, de la dona.

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

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI (CIP)

Horari d’apertura al públic: Dimarts i dimecres de 9.30 a 13 h
i de 16 a 20 h; Dijous de 16 a 20 h i
l’últim diumenge de mes, d’11 a
14 h
“Andreu Solà. La mirada d’un
ripolletenc a la Catalunya
modernista”
Amb aquesta mostra es posen a
l’abast de tothom les obres d’aquest
artista local, que fins ara estaven a
la sala de reserva del CIP. Solà va ser
pintor, il·lustrador, fotògraf, articulista
i testimoni valuosíssim de la seva
època. L’exposició compta amb materials inèdits donats per la família.
“II gimcana fotogràfica. Ripollet,
un passeig en el temps”
Exposició d’Acció Fotogràfica Ripollet, que compta amb una vintena de
quadres que ens apropen al Ripollet
del passat i del present amb un nexe
en comú: la fotografia.
“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 20
de març al correu electrònic
info@ripollet.cat.
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InfoRipollet a la xarxa
info.ripollet.cat
Facebook: InfoRipollet
Twitter: @InfoRipollet
Youtube: RipolletTV

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

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

Presidenta del Casal d’Avis
Francisca Fernández, coneguda com a
Paquita o Paqui, es va convertir, fa set
anys, en la primera dona presidenta del
Casal d’Avis de Ripollet. Nascuda a les
Minas de Riotinto, a El Campillo (Huelva), va arribar a Ripollet el 1972, amb
19 anys. Ara en té 65 i la seva energia i
vitalitat esquitxen la seva història.
Per què Ripollet?
Per feina; va ser una decisió difícil. El
meu marit feia un any i mig que vivia a
Ripollet. Vam decidir casar-nos al poble
i instal·lar-nos aquí, a Can Mas. Aquí
vivien els germans del meu marit, que va
morir fa 15 anys.
Com es comença de zero?
Només coneixia els meus cunyats aquí.
Com ets jove, comences bé, amb tota la
il·lusió del món. A través de les meves
cunyades vaig començar a conèixer gent
i, després, quan els nens van començar
l’escola, ja vas fent amistats.
Treballaves?
Feia confecció. Em vaig comprar una
màquina i ho feia a casa, fins que vaig
tenir la meva primera filla. Després vaig
tenir-ne quatre més en 9 anys i 3 mesos!
Quan les nenes eren petites, la meva
mare venia alguns mesos per estar amb
mi i jo li deia ”mama, me voy a hacer
faena el tiempo que usted está aquí...”.
També hi va haver moments durs i
vaig haver d’ajudar el meu marit. Vam
posar-nos a treballar tots dos, perquè, el
1981/82, el meu marit es va quedar sense
feina, amb quatre nens, i vam haver d’espavilar-nos i treballar de valent venent
fruita pels carrers.
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Tens néts?
En tinc set. Ara, només els tinc quan es
posen malalts, perquè el casal s’emporta
totes les hores del meu dia, però els he
cuidat a tots. Crec que ja no ho podria
fer, perquè se m’estan acabant les forces.
Com entres al casal?
Quan em vaig quedar vídua, dèiem amb
les amigues: “Pues vamos a ir a bailar al
casal”. A mi em feia cosa anar-hi, perquè
tenia 52 anys i pensava: “com entro jo
allà, amb la gent gran?”. Ja anàvem a les
excursions, però em feia cosa entrar al
local. Arribàvem a la porta i fèiem mitja
volta. No entràvem. Fins que una d’elles
va dir un dia que havíem d’entrar per
nassos. Ara, quan la gent m’ho diu... a
mi també em va costar, però sabia que si
entrava, no sortiria.
I com vas esdevenir presidenta?
El president, que volia sortir, ens demanava que ens féssim de la junta, perquè
ens veia més joves. Després, quan va
entrar de president el Faustino, una
de les meves amigues li va dir que ens
apuntés a la junta. Quan ell va morir, em
van preguntar si volia ser la presidenta i
jo vaig dir que sí. I ja fa 7 anys.
Vas ser la primera presidenta dona.
Va caure molt malament. A molts homes
els hi va costar. Quan em van veure a
mi allà, va ser una batalla. Suposo que
estaven acostumats a veure homes com
a presidents. Ara ja no, però torno a ser
l’única dona a la junta.
Va ser tot un repte?
Sí, un dels grans, perquè jo estava acostumada a ser a casa, amb el meu marit i
els fills. A mi m’ha anat molt bé, perquè
jo sempre he estat una persona que si
podia passar desapercebuda millor i, ara,
sóc al capdavant de tot. M’ha ajudat a
desenvolupar-me millor en la vida, a
tenir més capacitat de parlar amb la gent.
El casal és molt més que el bar, oi?
El casal són les activitats que s’hi fan.
Crec que ara funciona millor que mai.
Som uns 4.600 socis. Es fan tallers de
teatre, de memòria, poesia, dibuix, billar,
informàtica... tenim una tertúlia literària, una coral, un grup de modistes, fem
aquagym al poliesportiu...
Tu fas classes de poesia...
Ara només faig poesia, però també havia
fet teatre. Ara ja no, perquè no es pot
arribar a tot.

nnnnnn
“Sabia que si entrava
al Casal, no sortiria”
nnnnnn
Com neix el teu interès per la poesia?
El 2016, vaig anar a un viatge a Cuenca
i li vaig dir a un home que venia al casal
que s’assegués al meu costat, perquè jo
anava sola i, des de llavors, encara estem
junts. No ens hem separat ni un moment. Fa quatre anys, jo li havia proposat
que impartís un taller de poesia. Després
del viatge, quan ens vam conèixer, m’hi
vaig apuntar.
Neixen històries d’amor al casal?
No, perquè no hi ha homes! Les dones
que volen ballar amb homes han de
marxar a Barcelona, perquè aquí no n’hi
ha gaires. Els que hi van, ho fan amb les
seves parelles. També a tots els tallers que
es fan al casal, hi ha unes 13-14 dones
i només 1 o 2 homes. A les excursions
també van moltes dones soles, però els
homes no acostumen a anar-hi sols.
Per què?
Els homes són més retrets, els hi fa com
més vergonya. Les dones diem “hem de
sortir, hem de fer coses, què fem a casa”,
mentre que els homes juguen a les cartes
i al dominó i costa que es surtin d’allà.
Com et planteges els pròxims anys?
La presidència dura fins a l’any vinent i,
ara com ara, crec que em retiraré. Potser
quan arribi el moment em tiro enrere...
però és molta responsabilitat i arriba un
moment que cal retirar-se i que es renovi la junta amb noves persones i noves
idees.
Sandra Rivera
Intus

