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amb
tota la
lletra
Aquest any,
Més Nadal + Ciutat
L’encesa de l’enllumenat de Nadal dóna el tret de sortida a la campanya municipal Més Nadal + Ciutat,
impulsada per l’Ajuntament de Ripollet, amb la destacada col·laboració de la Fundació Catalònia. A través de més d’una desena d’iniciatives, que apel·len a la responsabilitat social, es pretén sensibilitzar
la ciutadania vers aquells col·lectius en risc d’exclusió social i laboral, així com potenciar els valors de
convivència. Compromesa també amb el comerç i les empreses del municipi, Més Nadal + Ciutat aporta
un valor afegit a les activitats econòmiques, culturals i socials de la ciutat, on també es podrà trobar un
valor afegit a les compres realitzades al comerç local. Uns 200 comerços s’hi ha adherit, aportant una
joguina per a la campanya de recollida de joguines. Aquests lluiran un arbre amb lemes solidaris i llums
led, realitzat per Aspasur (Catalònia). A més, un grup dels seus usuaris han estat formats i contractats
en conveni amb l’Ajuntament per embolicar regals.

Programació municipal

Inclou, projeccions al Mercat, l’encesa
de llums del 3 de desembre, a les 18 h,
davant el Centre Cultural, amb la participació dels usuaris i usuàries del grup
Catalònia –coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat-; la Jornada de consum responsable
de joguines i la Campanya de recollida
de joguines, Donem joc. En un pla més
lúdic, trobarem: els tallers d’Scrapbook,
els de Nadal per a infants i per a joves i
les activitats infantils ‘Històries secretes
del Nadal’ i ‘Storytime Santa’s Elves’.
En l’àmbit comercial, tenim el Concurs
d’aparadors, el pungt d’embolicament de
regals al vestíbul del Mercat i el Trenet
del Nadal, que enguany comptarà amb
dos trens i allargarà el seu recorregut fins
al Pont Vell. Tampoc faltarà a la seva cita
anual Ripollet Ràdio, amb la retransmissió de la Cavalcada de Reis, que enguany
celebra el seu 50è aniversari.

Concurs El nostre
somni de Nadal

Uns 500 infants de 2n de primària són
cridats a participar en el concurs per escollir la felicitació de Nadal de l’Ajuntament. La targeta es facilitarà a les escoles
i també al Centre Cultural. En l’elecció
es valoraran els dibuixos i desitjos amb
lemes socials i solidaris. Els guanyadors
participaran en una recepció a l’alcaldia
la Nit de Reis i rebran una sorpresa relacionada amb la Cavalcada.

Programació d’entitats

Com és tradicional, diferents entitats
oferiran un any més les seves activitats
nadalenques: Diables amb el Quinto
de Nadal (enguany canvia d’ubicació
per les obres al Centre Cultural), els
concerts de la Societat Coral “El Vallès”
i l’Escola de Música, el Caga Tió i la
recollida de cartes. Com a novetat,
enguany destaca la Nit del Pessebre,
organitzada per l’Agrupació Pessebristes de Ripollet, el taller de corones de
Ripollet Costums i Tradicions i la Festa
de Nadal de l’AV Maragall i La Careta
Teatre. Més informació a l’agenda.
D’altra banda, els comerços també
realitzaran diferents promocions, d’una
banda, les botigues de la Unió de
Comerciants repartiran 3.000 euros en
regals i organitzen un concurs per caçar
“tions” amagats als aparadors. A més, el
Mercat comptarà amb l’animació dels
personatges de Los increíbles i regalarà carmanyoles i bosses de roba, per
fomentar el consum sostenible.
Finalment, l’Associació d’Espectadors,
amb la col·laboració d’InfoRipollet
endega la promoció ‘El millor regal
d’aquest Nadal’, consistent en la venda
d’entrades de teatre personalitzades.
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Projeccions
al Mercat Municipal

BiblioLab creatiu:
Scrapbook nadalenc

Del 3 de desembre al 6 de gener es projectaran imatges familiars de Nadal, de comerços i de parades del
Mercat de Ripollet, entre d’altres, que daten a partir de
finals del segle XIX, així com un vídeo amb imatges del
fotògraf Joan Hernández, de la nevada que va caure a
Ripollet la nit de Nadal de 1962.
-------------------

Dilluns 10 de desembre, a les 18 h,
a la Biblioteca
Taller on es confeccionarà un àlbum en forma d’estrella amb motius nadalencs.
A càrrec de Berota Manualitats.
Per a adults. Places limitades. Cal inscripció prèvia.
-------------------

3r Concurs
d’aparadors

Tallers de Nadal
per a joves

—El concurs està obert a tots els establiments comercials, de serveis i de restauració del municipi, que hi
vulguin participar.
—Inscripcions: De l’1 al 8 de desembre, al registre d’entrada de l’Ajuntament.
—El jurat valorarà els aparadors entre el 17 i el 21 de
desembre.
—Els guanyadors del concurs es faran públics el dia 10
de gener al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament.
El lliurament de premis tindrà lloc l’11 de gener a
l’Ajuntament.
—Més informació a l’adreça de correu comerciutat@
ripollet.cat o per Whatsapp al 638 984 777.
-------------------

Enllumenat
de Nadal
Acte d’encesa
Dilluns 3 de desembre, a les 18 h,
a la Rambla de Sant Jordi, davant
del Centre Cultural
L’enllumenat restarà encès del 3 de desembre al 6 de
gener, els dies laborables, de 17.30 a 24 h, i els festius,
de 17.30 a 01 h.
-------------------

Jornada sobre
consum responsable
de joguines
Dilluns 10 de desembre, a les 18 h,
a la sala d’Actes del Centre Cultural
Taula d’expertes i debat obert, dins
del projecte ESStem Compartint d’impuls de l’economia social i solidària de l’Ajuntament de Ripollet.
-------------------

De 18 a 20 h, al Casal de Joves
—Dimecres 12 de desembre
Maquillatge de Nadal
—Divendres 21 de desembre
Decoració nadalenca
del Casal de Joves
—Dijous 27 de desembre
Corones d’advent
—Dijous 3 de gener
Scrapbook
Totes les activitats són per a joves a partir de 12 anys.
Informació i inscripció: kftoripollet@gmail.com.
-------------------

Embolicament
de regals
—Del 14 de desembre al 5 de gener, de dilluns
a dissabte, de 10.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h
—24 i 31 de desembre, de 10 a 19 h
—5 de gener, de 10 a 14 h
El punt per embolicar els regals estarà ubicat al vestíbul del Mercat Municipal.
-------------------
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Donem joc
Campanya de
recollida de joguines
Dissabte 15 i 22 de desembre, de 9 a 14 h
i de 17 a 21 h, davant del Centre Cultural
A càrrec de Protecció Civil.
Cal que les joguines siguin noves o seminoves,
no bèl·liques, no sexistes i tampoc no poden
ser peluixos.

Mercat d’intercanvi
de joguines
Dissabte 29 de desembre, de 10.30 a 13.30 h,
a la pl. del Molí
Aquesta activitat, en cas de pluja, es traslladarà
al pati de l’Anselm Clavé.
Hi haurà xocolatada i activitats infantils.
-------------------

Tallers de Nadal
per a infants
A les 17.30 h, a la Biblioteca
—Dilluns 17 de desembre
Postals de Nadal
—Dimarts 18 de desembre
Ornaments de Nadal
—Dijous 20 de desembre
Cuina de Nadal
—Divendres 21 de desembre
Estampació de Nadal
Totes les activitats són per a infants
a partir de 4 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
-------------------

Hora del conte:
Històries secretes
del Nadal
Dimecres 19 de desembre, a les 17.30 h,
a la Biblioteca
A càrrec d’Els Contes de la Momo.
Per a infants a partir de 4 anys.
-------------------

Storytime.
Santa’s Elves
Dissabte 22 de desembre, a les 11.30 h,
a la Biblioteca
A càrrec de MT Idiomes Kids&Us Ripollet.
Per a infants de 4 a 8 anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
-------------------

Retransmissió
de la Cavalcada
de Reis a Ripollet
Ràdio
Dissabte 5 de gener, a partir de les 17.30 h
Viu en directe la màgia de la Cavalcada, que enguany
celebra el seu 50è aniversari.
Al 91.3 fm i a ripolletradio.cat.
-------------------

Trenet del Nadal
—27, 28, 29 de desembre, de 10 a 13.30 h
i de 17 a 20.30 h
—31 de desembre, de 10 a 14 h
—2, 3 i 4 de gener, de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
—5 de gener, de 10 a 13.30 h
Les parades dels trenets estaran ubicades al c. Nou i
al c. del Sol, exceptuant dimecres 2 de gener, al matí,
quan se celebra el Mercat Setmanal i les parades passaran a estar ubicades davant del Centre Cultural.
Els tiquets serán distribuïts pels comerços i empreses
de serveis participants.
-------------------
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LA CASA
GRAN

L’alcalde de Ripollet, José M. Osuna i membres del govern,
durant el plenari extraordinari del dimecres, 7 de novembre

nnnnnnn

Reducció de l’IBI i millora de la
teleassistència a les Ordenances
Municipals del 2019
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 7 de novembre, va
aprovar en primera instància les Ordenances Municipals de 2019, un
acord que el govern de Decidim va aconseguir aprovar gràcies a les
abstencions de tots els partits de l’oposició, excepte Ciutadans, que hi
va votar en contra. La modificació dels impostos arriba amb una baixada
d’un 2,5% de l’IBI, una modificació del servei de teleassistència i canvis
menors. L’aprovació definitiva està pedendent de les al·legacions que
s’hi presentin i de la votació en un nou ple.
L’encarregada de presentar les novetats va ser la regidora d’Hisenda, Pilar
Castillejo, qui va destacar les millores per al servei de teleassistència i la
rebaixa d’un 2,5% de l’IBI, que suposarà una reducció d’uns 200.000 € en
matèria d’ingressos per a l’Ajuntament de Ripollet. L’altre protagonista de
les Ordenances és la reducció del copagament de teleassistència, la qual
deixarà de tenir en compte la renda familiar de l’usuari a favor de la renda
individual, de manera que aquelles persones que tinguin uns ingressos
inferiors a 580 € no hauran de pagar el servei. A més, els jubilats i pensionistes, que ja gaudien de l’excepció de l’impost de recollida de residus, ja
no hauran de presentar la seva documentació cada dos anys.

Modificacions per adequar serveis

A banda de l’IBI, s’han modificat diversos impostos, com el dels vehicles
de tracció mecànica (ITMV), que augmentarà en un 2,5%; l’impost sobre
les terrasses dels establiments, que s’encarirà a determinats punts, i es
crearà un impost sobre elements fixos. També s’establirà una taxa de 50 €
per utilització de l’aula de cuina del Mercat Municipal per activitats amb
ànim lucratiu, amb un descompte del 50% per als paradistes. Les activitats
culturals i sense ànim de lucre podran fer servir l’espai de manera gratuïta.
A més, es proposarà la utilització de les parades buides del mercat, a preu
reduït, si es fan servir com a obrador, per aquells paradistes que vulguin
elaborar els seus productes de cara al públic o fer degustacions. Una modificació considerable és la de la Policia Local, que ara cobrarà el transport
d’aquells conductors que superin el límit d’alcoholèmia als controls, i
vulguin fer-se la prova a un hospital. En horari nocturn i cap de setmana,
aquells conductors que demanin el trasllat hauran de pagar fins a 89 €,
inclòs el quilometratge. En una línia similar, el preu de la retirada de vehicles augmentarà per aquells de més de 3.500 kg, fins a 900 €.

EL QUE BAIXA
IBI

La rebaixa d’un 2,5% de l’IBI
implicarà una pèrdua de fins a
200.000 € d’impostos anuals, una
càrrega impositiva que s’havia
reivindicat des d’altres grups polítics

SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA

Deixa de tenir en compte la renda
familiar de l’usuari a favor de la
renda individual, de forma que
aquells que rebin menys de 580 €
no hauran de pagar el servei.

EL QUE PUJA
SANCIONS

Fins a 900 € per retirar vehicles
pesats i cobrament del servei de
transport a l’hospital en cas de
superar el límit d’alcoholèmia.

MODIFICACIONS

Nou impost sobre elements fixos
als espais públics, canvis en la
utilització de la Cuina del Mercat
i la possibilitat d’habilitar parades
buides del Mercat per fer-les servir
d’obrador i de servei de degustació.
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Canvia el regidor d’Obra Pública

El regidor Fran Sánchez assumeix les
responsabilitats de l’àrea d’Espai i Obra
Pública, en substitució del fins ara 5è
tinent d’alcalde, Santos Gómez, recentment cessat. L’alcalde de Ripollet, Jose
M. Osuna, ha explicat que “la decisió
personal del senyor Gómez d’abandonar Decidim Ripollet i participar en
un altre partit polític és incompatible
amb continuar formant part del govern
municipal”.
La primera tinent d’alcalde, Pilar Castillejo, responsable

nnnnnnn

de l’administració digital, en una imatge d’arxiu

Ripollet supera el miler d’aparells
de teleassistència

nnnnnnn

L’Ajuntament actualitza serveis
i plataformes amb l’objectiu
d’assolir l’Administració Digital
Durant el mes de novembre, l’Ajuntament de Ripollet ha posat en marxa
diferents serveis per actualitzar la manera en què els ciutadans poden accedir
a l’administració. El primer ha estat la transformació del Servei d’Empresa
del Patronat Municipal d’Ocupació en el Punt d’Atenció a l’Emprenedor,
o punt PAE; que permet tramitar documents jurídics de manera telemàtica i gratuïta. Un exemple és la possibilitat de constituir o donar de baixa
qualsevol mena d’empresa. En la línia de l’empresa, també s’ha endegat el
Portal de Licitació Electrònica, a través del qual es pot accedir als contractes
i concursos públics de l’Ajuntament i els seus patronats. L’activació d’aquest
portal ha eliminat la possibilitat d’accedir a les licitacions de forma tradicional, de manera que a partir d’ara només es podran fer per internet. L’empresa Vortal es va encarregar de fer dues sessions formatives per al personal
funcionari de l’Ajuntament. Finalment, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ja
pot tramitar el Certificat de la identitat digital, a través del qual es poden
realitzar tràmits i gestions en línia amb moltes administracions, com ara
obtenir l’informe de vida laboral de la Seguretat Social, el certificat d’antecedents penals del Ministeri de Justícia o presentar la declaració de la renda a
l’Agència Tributària.

El servei de teleassistència, que ja
compta amb un total de 1.007 aparells
instal·lats al municipi, s’adreça a persones amb un nivell d’autonomia limitada
i amb dependència, ja sigui per l’edat
o el seu estat físic; persones amb discapacitat i/o que viuen soles o viuen amb
d’altres persones que no poden atendreles de manera continuada i suficient.

nnnnnnn

Millora d’accessibilitat del DEA

El Desfibril·lador Extern Automàtic
(DEA), ubicat fins ara a l’interior del
Mercat Municipal, ha estat recentment
traslladat a la via pública, amb l’objectiu
d’afavorir l’accessibilitat al dispositiu
i millorar la resposta en cas d’aturada
càrdio-respiratòria. Així, a partir d’ara
el DEA estarà ubicat a la plaça de Pere
Quart, just al costat d’una de les portes
d’entrada al Mercat. Ripollet compta amb un total de 13 desfibril·ladors,
instal·lats principalment a equipaments
municipals.

nnnnnnn

Trasllat imminent de Drets Socials

El trasllat de l’oficina de Drets Socials a la primera planta de
l’edifici de l’hotel IBIS es farà el cap de setmana del 14 al 16
de desembre. L’obertura està prevista per al 17 de desembre.
Actualment s’està fent formació al personal de la futura oficina i s’estan fent proves per un nou gestor de cues. El projecte
de reforma incloïa la construcció de lavabos, despatxos, instal.
lacions de telecomunicacions, elèctriques, fibra òptica, nou
mobiliari i climatització d’acondicionament i ha tingut un
pressupost de 500.000 €.
Una vegada Serveis Socials abandoni la seva antiga seu del
carrer de la Salut, començarà la rehabilitació de l’espai, per
traslladar-hi pròximament els serveis que l’Ajuntament té en
uns locals llogats al c. de Balmes, 8.
Les noves oficines de Drets Socials s’obriran al públic a partir del 17 de desembre
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Opinió
Noves ordenances: capacitat
del govern de Decidim d’arribar
a acords

El govern de Decidim tirarà endavant unes
noves ordenances fiscals en haver aconseguit
pactar-les novament amb els grups de l’oposició. Les noves ordenances suposaran una nova
rebaixa de l’IBI, però per sota del que demanava inicialment l’oposició. Aquesta rebaixa,
unida a l’increment d’altres impostos, permetrà mantenir el nivell de serveis que està oferint
l’ajuntament, sense necessitat de fer cap mena
de retallada.
Per Decidim Ripollet és important destacar la
capacitat que té el Govern municipal per arribar a acords amb altres forces polítiques. Un
govern en minoria que ha sabut buscar pactes
amb diferents grups per tal de tirar endavant
les seves propostes. Aquesta ampliació del consens respecte a les polítiques pressupostàries
feia molts anys que no s’havia vist a Ripollet,
acostumats com estàvem a majories absolutes
que donaven poc joc a recollir les propostes
de l’oposició.
Eliminació del copagament en el servei de
teleassistència
Una de les condicions que ha posat el PSC per
donar suport a les noves ordenances, a banda
de la rebaixa de l’IBI, ha estat eliminar el copagament del servei de teleassistència. Eliminar
aquest copagament és administrativament impossible a hores d’ara, però sí que es pot deixar
en uns nivells en què la gran majoria d’usuaris
i usuàries no hagin de pagar res.
La proposta no és aliena a la voluntat política de Decidim, que sempre hem defensat la
gratuïtat i la universalitat dels serveis públics.
Però no ha deixat de sorprendre la proposta
del PSC de demanar la supressió del copagament del servei de teleassistència. Cal recordar
que aquest copagament el va instaurar el mateix PSC quan governava. Potser és que quan
Decidim va entrar al govern, va trobar-se com
a llegat que el servei de teleassistència tenia uns
500 usuaris i usuàries i altres 50 en llista d’espera. A hores d’ara, fruit de l’acció de govern,
d’aquest servei en gaudeixen més d’un miler
de persones i no hi ha ningú en llista d’espera.
Creiem que és aquest espectacular increment
la raó que ha portat el PSC a fer aquesta proposta. De ben segur en faran bandera electoral;
però la feina l’ha feta l’actual govern municipal.

Decidim Ripollet “Game over”

Mientras unos prometen, a otros se le caen
arboles encima del coche. Mientras unos
prometen, otros desgraciadamente siguen en
paro. Mientras unos prometen, otros siguen
persiguiendo una educación digna para sus
hijos. Mientras unos prometen, otros siguen
esperando su residencia, etc.
En estos tres años y medio de legislatura, el
actual gobierno de Decidim Ripollet ha prometido mucho y ha actuado muy poco. Bueno, seguramente en estos 6 meses que quedan para las elecciones municipales, se harán
muchas fotos inaugurando cosas, mientras el
pabellón municipal se cae a trozos o sigue el
mal estado de ciertos puntos de la vía publica. Lo único que le importa a este gobierno
es la “foto” y las palabras bonitas que saben
que nunca cumplirán. Las palabras se las lleva el viento, los actos no.
Lo único evidente de Ripollet es que hoy por
hoy tenemos unas de las tasas mas altas de
paro y fracaso escolar, no tenemos residencia
publica, el Ecoparc que tanto prometieron
que cerrarían sigue abierto y así podríamos
estar gran parte del articulo. Este gobierno
es un proyecto fallido, ya no tienen mas “vidas”, solo tienen escusas.
¿Como van a gobernar eficientemente un
municipio cuando no pueden hacerlo ni tan
siquiera dentro de su propio partido? Las
salidas del gobierno evidencian la fractura
ideológica del partido y también la gran divergencia de su idolología.
Ripollet en estos momentos no necesita
“postureo” ni “estudios” de los que tanto les
gusta. Lo que necesita Ripollet son actos y
como esto no esta en las prioridades del gobierno y si para la población, este proyecto de Decidim Ripollet, es un proyecto fallido que no va acorde con las necesidades
de la población. Decidim Ripollet: GAME
OVER.
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Un equipo de gobierno a la deriva

En el presente momento de la legislatura y
cuando faltan unos seis meses para unas nuevas elecciones municipales, es el momento
de realizar un balance de las nefastas políticas
que ha llevado a cabo el equipo de gobierno de Decidim. Y es que la cronología de la
desafección estaba escrita de antemano: Ripollet NO es una ciudad donde cale el mensaje independentista. Prueba de ello han sido
los resultados en diversos comicios de ámbito autonómico y/o estatal y sin embargo,
el equipo de Decidim y el Alcalde en particular, han apostado reiteradamente por este
escenario sin sentido que divide cada vez más
a nuestra sociedad. Al poco tiempo de andadura de la corporación, una de las concejalas
del equipo de gobierno abandonó el mismo
y se pasó al Grupo Mixto y en estos días, tenemos conocimiento del cese fulminante de
otro concejal por ser discorde su conducta
con las directrices de los “podemitas”.
En estos tres años y medio de legislatura pocas cosas han cambiado en el Ayuntamiento
de Ripollet respecto al otrora gobierno del
PSC-CiU, salvo la crispación que antes infligían aquellos que ahora gobiernan. Incapaces han sido de realizar la tan prometida
auditoría a las anteriores cuentas de la corporación como de mantener en buen estado las infraestructuras de nuestro municipio
(el ECOPARC de Montcada sigue estando
donde está, el lecho del Río Ripoll sigue estando lleno de cañaverales, el Polideportivo
Municipal se cae a pedazos día a día, nuestras
basuras siguen siendo depositadas en obsoletos contenedores, el Mercado de Ripollet
se está quedando anticuado por falta de inversión y Ripollet sigue siendo el municipio
con más gasolineras de nuestro entorno, entre otras).
En CIUDADANOS, Partido con vocación
de alternativa de gobierno, estamos convencidos de que otro Ripollet es posible. Un
municipio que mire al futuro y nada tenga
que envidiar a nuestros vecinos del Vallés y
en el que las cargas impositivas ( léase IBI,
impuesto de circulación, tasa de basuras) sean
destinadas a obtener servicios de calidad.
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Sin estación, institutos, hospital,
ni equipamiento para nuestros
mayores

Tras una reunión con la Generalitat sobre el
soterramiento de la autopista, el representante del PP criticó al entonces alcalde su pasividad tras constatar que los representantes
vecinales defendieron mejor en Barcelona
los intereses de Ripollet que él. Desde ese
día han pasado años de partidos dirigiendo
a la vez Generalitat y el Ayuntamiento de
Ripollet. Además de no beneficiarnos de esa
circunstancia estos partidos se han permitido
el lujo de ocupar el tiempo de los plenos municipales en debates dignos del Senado y a
veces de la ONU. Mientras, en la Oficina de
Atención Ciudadana del PP recibimos quejas
sobre el estado de las calles, el uso del dinero
municipal, ruidos, malos olores y un largo
etcétera, que nosotros encauzamos en acciones municipales y autonómicas del primero
al último día de legislatura.
A los demás, no hacer nada, como congelar
las tasas en 2018 les permitió sacar del bolsillo
de los vecinos a las arcas municipales 200.000
euros. Así tienen más dinero para fiestas en
Ripollet para disfrute de toda la comarca,
asesores para justificar mucho papel, propaganda de todo tipo y ayudas que no parecen
llegar nunca a los vecinos o empresas que somos de Ripollet y que con mucho esfuerzo
económico pagamos todo esto. Así el dinero
municipal da para discutibles compras millonarias, encuestas, estudios, horas de funcionarios y generosas campañas participativas.
Pero el resultado no mejora servicios municipales y la realidad de la ineficacia gestionando con la Generalitat es que los escolares
empezaron este curso en barracones. Caer
enfermo tiene en el área de Ripollet el agravante de sufrir las listas de espera y carencias
sanitarias que todos sufrimos en carne propia o de personas cercanas. Las promesas e
incluso las resoluciones de Generalitat no se
traducen en servicios reales para los vecinos
que, en el caso del equipamiento para la 3ª
edad, a pesar de estar aprobado hace tiempo
sigue como todo lo demás: en las pancartas
reivindicativas.
Desde el PP seguimos trabajando por un
Ayuntamiento útil y eficaz frente los problemas que sufrimos los vecinos de Ripollet.

Ripollet: ciutat per a conviure
i compartir entre tothom

Des del grup d’ERC-Junts per Ripollet sempre hem apostat en la necessitat de la millora
de la convivència en comunitat entre totes
les persones que vivim i fem vida a la ciutat.
Ripollet, durant els últims anys, ha entrat en
una espiral d’incivisme i de falta de respecte pels altres que sembla que no aconseguim
aturar. Som moltes veïnes i veïns que ens ho
comenten cada dia. És per això que cal reflexionar-hi i saber entendre per què això està
passant, però també saber promoure accions
per tal de revertir-ho.
El nostre grup entén l’incivisme actual com
un símptoma de què alguna cosa no funciona. Què fa que els nostres veïns i veïnes hagin perdut el respecte pels altres i per l’espai
públic, l’espai de totes i tots? Aquesta és la
pregunta que ens hem de fer i intentar resoldre. Des del nostre grup proposem fomentar tres qüestions per assolir-ho: millora dels
serveis públics, millora de la transparència i
promoció de la participació ciutadana.
En primer lloc, si els ciutadans i ciutadanes
no perceben un bon ús dels impostos que paguen i reben serveis públics de baixa qualitat,
com podem esperar aleshores que aquestes
persones puguin sentir-se part del municipi?
Per tant, una bona gestió de la hisenda local i
una millora de l’eficiència i l’eficàcia de l’administració han de ser prioritàries. En segon
lloc, cal mantenir a la gent informada de tot
el que passa. I això passa per crear canals recíprocs de comunicació on la ciutadania s’expressi i, sobretot, i imprescindible, se senti
escoltada. Les parets de l’Ajuntament han de
ser de vidre! I en tercer lloc, cal promocionar
l’empoderament ciutadà perquè les persones
que reben serveis de qualitat i estan informades estaran millor predisposades a participar
en la vida pública. I, com a conseqüència, estarem fomentant el respecte a l’espai públic.
Així doncs, per a fer-ho possible cal apostar
per polítiques públiques valentes i decidides.
Calen accions, propostes i postura política
per tirar-ho endavant. Criticar la situació
actual sense aportar-hi res o sense innovar
és seguir alimentant un problema que cada
vegada preocupa més a tothom.
Fem-ho entre totes i tots, fem de Ripollet
una ciutat on poder conviure!
SOM-HI!

Socialisme o populisme,
realisme o cinisme

A les darreres setmanes, mesos i fins i tot
anys, estem observant decisions polític/judicials que podem definir com a mínim de
rares o més que sospitoses. Per començar
la constatació de la realitat del contuberni a l’Estat Espanyol entre el Poder Polític
i el Poder Judicial, i en segon l’ús i abús dels
polítics espanyols en prostituir la Justícia per
combatre les discrepàncies polítiques.
En aquest sentit voldríem des d’aquí convidar al socialisme a reflexionar. No pretenem
fer un article de crítica però sí de reflexió.
Aquells que independentment de l’opció política que votem ens considerem progressistes no podem entendre quin és el paper del
socialisme en general. Perquè juguen un paper tan discret davant les injustícies que s’estan fent amb els presos polítics, persones injustament empresonades. Veiem com en són
de diligents per modificar les normes quan
els hi convé i com s’excusen i amaguen en
les mateixes quan volen actuar en contra de
la voluntat democràtica del poble. Recordem
la modificació exprés de la Constitució l’any
2011; recordem totes les informacions i gravacions que han sortit amb els nomenaments
de membres dels òrgans judicials espanyols;
recordem com ha sortit el Sr. Pedro Sánchez
a modificar la Llei Hipotecaria davant la
pressió mediàtica. Recordem que països com
Suïssa, Alemanya o Bèlgica ja han negat
l’extradició de polítics perquè no veuen per
enlloc els delictes que imputa el Govern de
l’Estat Espanyol. Sí, el Govern de l’Estat Espanyol, que és qui marca la línia dels fiscals.
Per tant convidem a una reflexió serena i
tranquil·la però amb la mateixa visió progressista que no partidista amb què van
començar el seu camí a Suresnes i que han
anat perdent amb els anys a mesura que han
aconseguit el poder. Amb realisme que no
cinisme i sobretot sense populisme. La situació dels presos polítics és una injustícia que
els partits que es diuen progressistes han de
denunciar com ho està fent Europa i també
les principals organitzacions humanitàries
mundials i que l’Estat espanyol ha de reparar
immediatament.
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S’instal·la una placa
en homenatge a la
Lleva del Biberó

L’Ajuntament de Ripollet va homenatjar la vuitantena d’integrants de l’anomenada Lleva del Biberó de la Guerra Civil, coneguda com la “Quinta del Biberó”, amb la descoberta
d’una placa commemorativa, el diumenge, 25 de novembre,
a la plaça de Pere Quart. Aquesta senyalització històrica és la
primera d’un conjunt de llocs de memòria que el consistori
vol instal·lar a la ciutat, en el marc del programa Memòria =
Dignitat, impulsat des de la Regidoria de Memòria Històrica.
Aquest, enguany ha tingut el rerefons del 80è aniversari de
la Batalla de l’Ebre, present en la Nit dels Museus, les primeres Jornades de Memòria Històrica i l’encàrrec d’un cens de
la República, la Guerra Civil i el Franquisme.
En la presentació de l’acte, que va comptar amb familiars dels
“biberons” i representants de partits polítics i entitats, el regidor de Memòria Històrica, David Fontanals, va explicar que
l’objectiu de l’homenatge era fer “un reconeixement públic en
la via pública” perquè els veïns puguin conèixer la història de
Ripollet passejant pels seus carrers. Per a Fontanals, “les polítiques públiques de memòria històrica són un element important
de les polítiques democràtiques, en el sentit de fer
un exercici de recuperació
i dignificació del que va ser
la defensa i la lluita per la
democràcia”.

nnnnnnn

Ripollet disposarà
d’espais de memòria
a la via pública, per a
no caure en l’oblit
nnnnnnn

A dalt, l’alcalde, José M. Osuna, i el regidor de Memòria Històrica
i Patrimoni, David Fontanals, durant la presentació de l’acte,
al qual va assistir Aurora Pena, vídua de Sever Bigas

L’alcalde de Ripollet, José
María Osuna, va reivindicar
“els carrers i les places com
a expressió del pluralisme
democràtic i com espais de
memòria de fets i persones
que han treballat per una
societat més justa, més lliure i més igualitària”. També va defensar el coneixement per part dels joves de l’abast de la Guerra
Civil i la gent que hi va participar en defensa de les llibertats.
“Aquesta placa pretén col·laborar en aquest objectiu, de la mateixa forma que les joves la Lleva del Biberó ens van ensenyar
que no ens podem permetre caure en els paranys de l’autoritarisme i el feixisme. Des d’avui Ripollet disposarà d’espais de
memòria a la via pública, per a no caure en l’oblit i reivindicar
totes aquelles persones que van pertànyer a les lleves del biberó
per defensar la República i la justícia social”.

Els “biberons”

Dels 81 “biberons”, 45, amb només 18 anys i sense instrucció,
van arribar a combatre als fronts del Segre, la Noguera Pallaresa i a la cruenta Batalla de l’Ebre. Els 36 mobilitzats restants
no van arribar anar a la guerra. La placa s’ha ubicat prop d’on
va viure Sever Bigas (1921-1991), del carrer Nou, qui va
ser cridat a files amb 17 anys. La seva lleva, finalment, no va
lluitar al front, però el seu pare i el seu germà sí. Comunista i
molt implicat a l’associacionisme ripolletenc, Bigas va ser un
lluitador antifranquista.
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més
ciutat
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Comencen les obres del carril
bici del tram del Torrent
Tortuguer

La setmana passada es van iniciar
les obres del carril bici a Torrent
Tortuguer. Es tracta de la creació
d’un nou itinerari pedalable segur
que comunicarà el nucli urbà amb
el polígon industrial Santiga. El
termini d’execució de les obres és
d’un any. El cost del projecte, de
prop de 150.000 €, serà assumit al
50% per l’Ajuntament i l’AMB.

nnnnnnn

Nous contenidors de recollida d’oli

El passat novembre es van instal·lar, a diferents punts
del municipi, cinc contenidors per a la recollida de
l’oli domèstic, d’acord amb un els Projectes Participatius dels alumnes de 4t d’ESO del 2017. Per tal
de facilitar l’emmagatzematge de l’oli usat, s’estan
repartint embuts de forma gratuïta. Les persones
interessades poden recollir-lo gratuïtament a l’OAC
o a l’oficina del Mercat Municipal, fins a exhaurir
existències.
Familiars i alumnes de l’AFI Els Pinetons, en una cercavila reivindicativa

nnnnnnn

Les AMPA protesten
contra el Decret de
menjadors i la massificació
El nou Decret de menjadors i els dubtes sobre la manca de places
a secundària el pròxim curs han posat a les AMPA en alerta.
L’esborrany del nou Decret de menjadors del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat posa en perill la gestió dels
menjadors per part de les AMPA, perquè atorgaria els contractes
a empreses que gestionarien diverses escoles a la vegada. Els més
afectats de Ripollet serien l’AMPA de l’escola Escursell, que ha
invertit 50.000 euros en condicionar la cuina i l’AFI de l’escola
Pinetons, que té personal contractat per al servei de menjador,
classes extraescolars i un casal. Per aquest motiu, les escoles El
Escursell, Els Pinetons i Els Martinet s’han sumat a la plataforma
SOS Menjadors i estan preparant un document per demanar el
suport de l’Ajuntament.
Protestes per aconseguir l’institut-escola
L’AFI Els Pinetons ha organitzat recentment diversos actes per
reivindicar l’institut-escola, sota el lema Ho volem tot. Durant
10 dies, ha fet una tancada-protesta, tallers de pancartes, casserolades, una cercavila reivindicativa i un enviament de cartes als
Serveis Territorials d’Ensenyament. Finalment, es va adherir a la
vaga d’ensenyament públic per la fi de les retallades, el passat 29
de novembre. Per la seva part, l’AFI El Martinet es va solidaritzar amb la campanya Ho volem tot a través d’un comunicat, on
reclamaven “una oferta diversa al municipi que doni continuïtat
als nostres projectes pedagògics”.

nnnnnnn

Suport als treballadors LGTBI+

El Patronat Municipal d’Ocupació enviarà una
carta durant el mes de desembre a les empreses per
informar els treballadors sobre l’oficina contra l’homofòbia. Es tracta d’una iniciativa per conscienciar
a la població activa sobre la discriminació contra el
col·lectiu LGTBI+, que es veurà reforçada al gener,
amb unes jornades de formació per a personal de
recursos humans.

nnnnnnn

Marea Pensionista crida a la mobilització

El passat 7 de novembre, Marea Pensionista va fer
una crida als 5.500 jubilats de Ripollet a mobilitzar-se per defensar el futur de les pensions. La
plataforma va reunir al Centre Cultural desenes de
persones, a les quals va demanar que es rebel·lessin
contra la precarització de les pensions i es fessin
visibles per paralitzar i revertir la pèrdua de poder
adquisitiu de la tercera edat. Marea Pensionista es
concentrarà cada primer dilluns de mes no festiu, a
les 18 h, a la pl. de Pere Quart.

L’acte, presentat per l’activista Josep Ferrús, va reunir desenes de persones

12 /

Núm. 242 — Desembre 2018

Organitzadors del projecte Llibres Lliures
amb una de les casetes d’intercanvi

nnnnnnn

El projecte Llibres Lliures
porta la cultura al carrer
L’Ajuntament de Ripollet va presentar el dilluns, 19 de novembre, el projecte Llibres Lliures. Es tracta d’una xarxa de punts
d’intercanvi de llibres, per tal de facilitar i propiciar l’intercanvi
de llibres de forma lliure i gratuïta a diferents punts de l’espai
públic. Aquest projecte recull bona part dels objectius de l’Any
del Llibre, portant els llibres i la lectura a l’espai públic i potenciant valors com la cooperació i la socialització. Els objectius
del projecte són promoure el consum col·laboratiu i responsable entre la ciutadania de Ripollet i impulsar la cultura de
reutilització, donant una segona vida als llibres. Alhora, s’intentarà fomentar l’interès per la lectura facilitant l’accés als llibres
mitjançant unes casetes de fusta que el ciutadà s’anirà trobant
a diferents espais de la via pública i que seran els punts d’intercanvi. Inicialment, el projecte comptarà amb 8 punts repartits
per tot el municipi, principalment parcs i places, incloent-hi
l’espai M. Aurèlia Capmany, on es va fer la presentació.

nnnnnnn

Nova edició del projecte
Lletra a Lletra
El 8 de novembre van començar les presentacions de la 2a
edició del projecte Lletra a lletra a Ripollet, amb el títol ‘Emparaulem-nos’. Aquesta iniciativa explora els usos i les possibilitats de la paraula parlada i escrita, per prendre consciència
del seu poder. Enguany, hi participen els grups de 1r d’ESO de
l’Institut Can Mas, l’Aula d’acollida i l’Aula oberta de l’Institut
Lluís Companys, els alumnes de 5è de l’escola Gassó i Vidal i
els alumnes de 4t a 6è de l’escola Tiana.

Participants del taller ‘Una gran història’, de Serveis Socials

nnnnnnn

Acaba un altre
programa
d’atenció
col·lectiva
El departament de Serveis Socials ha
presentat la memòria 2017-18 del seu
Programa d’Atenció Col·lectiva, en el
qual s’han realitzat nombrosos tallers
i cursos adreçats a diferents col·lectius
vulnerables, com la gent gran, dones i
famílies en situació de risc, persones amb
atur de llarga durada i persones amb
poca xarxa social, entre d’altres. Els tallers
tenen una àmplia varietat d’objectius i
beneficis, des de la memòria i la iniciació
a les noves tecnologies, fins a dansateràpia, un progama de ràdio i un taller de
cuina col·lectiva. Segons Serveis Socials,
“si tenim en compte que cada persona
forma part d’un col·lectiu que l’identifica
i constitueix la seva xarxa social, resulta imprescindible en el treball social.”
A banda del treball que es realitza de
manera individualitzada, des dels Serveis
Socials municipals destaquen “l’atenció
grupal com una manera d’arribar a més
col·lectius i treballar objectius diferents”.
Es fan activitats per generar canvis, tant
individuals com col·lectiu, es treballa
l’esperit crític en equip i es detecten
casos d’aïllament social. Les persones
que formen part dels grups d’intervenció
creen llaços amb els altres membres i el
personal de serveis socials, i es potencia
la resolució de problemes, fent que ells
mateixos siguin els agents del seu propi
canvi. L’edició 2017-18 ha donat atenció
a més de dues-centes persones i la recepció ha estat molt positiva.
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El regidor de Protecció Animal, Fran Sánchez i representants
d’Animals Ripollet i de la Policia Local a la roda de premsa

Es redueixen a la
meitat els animals
enviats a la gossera
L’Ajuntament de Ripollet ha rebaixat en uns 11.000 € el cost
del processament d’animals perduts o abandonats fins a l’octubre del 2018, gràcies al nou protocol d’actuació. Aquesta
rebaixa respon directament a la reducció de més de la meitat
d’animals enviats a la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM).

Col·laboració activa amb entitats i Policia Local
Aquestes dades es van presentar en una roda de premsa el
dimarts, 30 d’octubre, amb la participació de Fran Sánchez,
regidor de Protecció Animal, Mónica Jiménez, presidenta
d’Animals Ripollet, Rosa Moragas, tècnica de protecció animal
de l’Ajuntament i Vicente Pacheco, inspector en cap de la Policia Local. El regidor de Protecció Animal, Fran Sánchez, va
explicar que la solució es va trobar a través de la col·laboració
entre la policia i entitats locals: “Des de l’Ajuntament hi ha hagut una coordinació amb la Policia i Animals Ripollet i s’ha vist
que molts d’aquests animals perduts es podien retornar als seus
amos (principalment fent difusió i seguint les xarxes) o trobar
una casa d’acollida sense passar pel tràngol d’anar a la protectora”. El nou protocol requereix que aquelles persones que trobin
un animal perdut el duguin a la comissaria, se l’identifiqui i es
procuri retornar al propietari o es doni en adopció. L’any passat
es van gastar 26.716 € en la protectora, mentre que en el que
portem del 2018 s’han gastat 11.761 €. Sánchez va destacar
que s’espera no superar a finals d’any els 15.000 €, la meitat la
partida pressupostària programada per a aquest servei.
Mónica Jiménez, presidenta d’Animals Ripollet, va voler
transmetre un missatge de prevenció: “Des de l’associació,
remarquem que és molt important que la gent identifiqui la
seva mascota amb un xip i que reflexioni sobre la responsabilitat de tenir un animal”.

Les xifres
30.000 €

Pressupost programat per atendre els animals

26.716 €

Gastats el 2017 en animals perduts i abandonats

11.761 €

Gastats fins a l’1 de novembre del 2018

400 € o 200 €

El cost de portar un gos o un gat a la protectora

300 €

De multa en cas de tenir documentació irregular

Com puc ajudar a
Animals Ripollet
Voluntariat

Per ajudar a localitzar i
acollir animals. També
com a alimentadors de gats.

Fent donatius

animalesripollet.org
info@animalesripollet.org
FB @animalesripollet

Acollint

Acollida temporal d’animals mentre es busquen
famílies per a l’adopció.

Altres

Aportant
material nou o
de segona mà
(roba, joguines i
llibres); comprar
bijuteria i artesania a les parades que munta
l’associació o bé
aportant pinso,
principalment
per a gats.
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Miquel Estapé, una mirada
còmplice a la foscor
Miquel Estapé és conegut per la seva faceta com a líder de l’Assamblea
Nacional Catalana a Ripollet, però aquest mes ha sorprès amb la presentació del seu primer llibre, Negre sobre gris, un conjunt d’històries
curtes de novel·la negra, amb una mirada empàtica cap als personatges
dels baixos fons. En una sèrie d’històries plenes de matisos, Estapé convida als lectors a endinsar-se en les vides convulses dels seus personatges i els repta a jutjar-los després de conèixer la seva història.
Negre sobre gris és una obra ambigua?
Els meus personatges es troben sovint a
la línia entre el que considerem bo i dolent, i aquesta frontera no la creem nosaltres, ho fa la societat. No estan llunats,
tenen els seus propis punts de vista, i
han de ser intel·ligents per sobreviure.
Els protegeix?
No, alguns dels personatges cometen
delictes, i quan es troben en situacions
límit reaccionen d’acord amb una vida
conflictiva. Segons Crim i Càstig, de
Dostoievski, per poder jutjar a una persona se l’ha de conèixer. Al llibre miro
de donar perspectiva a les decisions que
prenen, perquè el lector entengui perquè ho fan, i es posin al seu lloc.
D’on treu la inspiració?
Des dels vint anys que m’apassionen
la literatura negra i la ciència ficció, i
llegia autors com Isaac Asimov, Dashiel
Hammet o Manuel de Pedrolo. De fet,
per ser escriptor, vaig haver de pren-

dre dues decisions, i la primera va ser
escollir el meu gènere. La ciència ficció
em superava, de manera que vaig agafar
la literatura negra.
I la segona?
Entre el català i el castellà. Moltes
d’aquestes novel·les les vaig llegir de la
col·lecció Cua de Palla. El mateix de
Pedrolo, juntament amb altres autors
com Capmany, Fusté i Tasis, van entendre que per normalitzar la llengua,
l’havien d’acostar a les classes populars.
Traduir i escriure en català era una
de les seves maneres de fer activisme
polític.
Això reflecteix la seva faceta política.
Sí. Ara estem molt ben acostumats, amb
plataformes com el Consorci de Normalització Lingüística, però abans s’havia de plantar cara a la censura. Escriure
en català era un posicionament polític,
i jo he pres la mateixa decisió. A una
llengua forta li cal molt de contingut.

nnnnnnn
“La novel·la negra va
fer molt per introduir
el català a les classes
populars”
nnnnnnn
Li ha calgut un procés de formació?
He fet molt d’autoaprenentatge, llegint,
buscant pel meu compte, algun taller...
Per les circumstàncies que envolten la
meva generació, si volies fer una aposta
per la llengua, havies d’anar a buscar
ajuda d’una manera molt individual,
fent-te amic de persones amb molt de
nivell intel·lectual. Per sort, de creativitat no me’n falta [riu].
Què diria als lectors?
El que demano és que els lectors tinguin la paciència de llegir sense considerar la meva vida professional. Es diu
que tots els escriptors plasmen part de
la seva personalitat en els seus llibres.
No em trobaran en un personatge
psicòpata, però els que em coneixen
potser podran trobar detalls meus en
altres personatges o en els títols d’algun
capítol.
Albert Borrell
Intus
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l’Agenda
Dissabte 1

SENDERISME: ETAPA 3. GR-151
A les 7.30 h, al c. del riu Ripoll amb c.
Molí d’en Ginestar

D’Artés a L’Estany (23,3 km). Desnivell
de pujada: 700 m. Desnivell de baixada:
150 m. Celebració prenadalenca en acabar
la ruta.
Organitza: Centre Excursionista Ripollet

ENCANTS DELS ATURATS

desembre 2018

SAM VIU FESTIVAL

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert de Sheridan Hindley.
Organitza: Associació Sam Viu

PETIT MERCAT VELL: KAIXES
A les 18 h, al Teatre Auditori

Kaixes, de la companyia Com Sona,
és una barreja eclèctica de música
popular i cançó d’autor amb música
original creada especialment per
aquest espectacle. Cada cançó esdevé
un joc a través del teatre d’objectes,
on els instruments tenen un paper
protagonista. Adreçat a infants a partir
de 3 anys. Preu: 5 € (majors de 16
anys) i 3,75 € (menors de 16 anys).
Compra d’entrades al Centre Cultural,
teatreauditoridelmercatvell.cat o a la
taquilla del Teatre una hora abans de la
funció.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ACTE D’ENCESA
DE L’ENLLUMENAT DE NADAL

A les 18 h, davant del Centre Cultural

L’enllumenat restarà encès del 3 de
desembre al 6 de gener, els dies laborables,
de 17.30 a 24 h, i els festius, de 17.30 a
01 h.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DANSA: EL TRENCANOUS

A les 20.30 h, al Teatre Auditori

SAM VIU FESTIVAL

Emissió de la gravació en directe des
de l’Òpera de Viena del ballet de P.I.
Txaikovski El Trencanous, la versió de
Rudolf Nureyev, la qual data del 1976.
El Trencanous s’ha convertit en un dels
espectacles familiars per excel·lència quan
s’acosten les dates de Nadal. La combinació
màgica entre la partitura de Txaikovski, la
varietat dels números de dansa i la història
commovedora d’una noia que pateix els
primers embats de l’adolescència ha donat
a aquest ballet un merescut reconeixement
internacional.
Organitza: AETMV

Concert de The Long Players.
Organitza: Associació Sam Viu

Divendres 7

TALLER EN FAMÍLIA: MIRANT
EL CEL. ESTELS I PLANETES
DES DEL PARC DELS PINETONS

NITS DE MÚSICA: HISTÒRIA
DEL CINEMA MUSICAL
NORD-AMERICÀ

Acompanyats d’experts en astronomia,
observarem la Lluna i altres cossos celestes.
Observació astronòmica del cel del parc
dels Pinetons a ull nu i amb telescopi.
Es recomana portar prismàtics, si en
teniu. Aquesta activitat forma part de la
Jugatecambiental i va ser ajornada el mes
passat per la previsió meteorològica.
Organitza: Ripollet Natura

43a sessió dedicada al cinema musical
nord-americà, centrada en els anys 19711972, a càrrec de Joana Raja i Lluís
López. Activitat coordinada per Ángel
Esteve i Rafael López.
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.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
Tot el dia, a diversos espais

Recollida d’aliments als diferents
supermercats del municipi.
Organitza: Banc d’Aliments
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

De 20 a 22 h, al parc dels Pinetons

De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

Dissabte 8

Diumenge 2

BALL PER A LA GENT GRAN

V TROBADA DE VEHICLES
CLÀSSICS I DE COMPETICIÓ

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

A les 9 h, a la rambla dels Pinetons i
davant del Pavelló Joan Creus

Cinquena edició de la trobada de vehicles
clàssics i de competició La Vila de
Ripollet, amb estands, servei de bar i
activitats.
Organitza: Escudería Ripollet

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis.

Dilluns 3
CONCENTRACIÓ

A les 18 h, a la pl. de Pere Quart

Concentració per reclamar pensions dignes.
Organitza: Marea Pensionista Ripollet

ENCANTS DELS ATURATS

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.

SAM VIU FESTIVAL

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert de Quique Gómez & Bigstone
Workers.
Organitza: Associació Sam Viu
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Diumenge 9
SAM VIU FESTIVAL

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert d’Alex Thomas.
Organitza: Associació Sam Viu

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

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Dilluns 10
CAFÈ LITERARI:
TODO ESTO TE DARE

De 15.30 A 17 h, al Centre Cultural

Tertúlia literària dedicada a la novel·la
negra Todo esto te daré, de Dolores
Redondo, guanyadora del Premi Planeta
2016.
Organitza: AETMV

JORNADA DE CONSUM
RESPONSABLE DE JOGUINES:
REFLEXIONEM I PREPAREM
AMB CONSCIÈNCIA LA COMPRA
DE JOGUINES DE NADAL
A les 18 h, al Centre Cultural

Taula rodona d’expertes, en la qual es
parlarà del consum responsable de joguines
i s’obrirà el debat als assistents per tal
de reflexionar i preparar amb consciència
la compra de joguines de Nadal. Àngela
Tudela, psicòloga especialitzada en l’àmbit
de l’educació i fundadora de l’Associació
per a la criança Els Solets-Minnilandia
de Ripollet, parlarà del joc de qualitat
i com acompanyar-lo amb un consum
responsable. També hi participarà Jennifer
Coronado, coordinadora de projectes
d’Espai Ambiental Cooperativa, que porta
a terme la campanya La Vida dels jocs
i les joguines, presentarà el Manifest de
les famílies consumidores responsables de
joguines, el qual fomenta la prevenció de
residus dels jocs i les joguines. La jornada
forma part del Projecte intermunicipal
ESStem Compartint de promoció de
l’economia social i solidària.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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BIBLIOLAB CREATIU:
SCRAPBOOK NADALENC

CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
DR. SLUMP

Taller on es confeccionarà un àlbum en
forma d’estrella amb motius nadalencs.
A càrrec de Berota Manualitats. Activitat
per a adults. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 11

L’Arale, protagonista
de Dr. Slump,
d’Akira Toriyama,
és un robot amb
forma de noia creat
pel doctor Sembei
Norimaki, un dels
excèntrics habitants
de la Vila del Pingüí.
Però això no és res
comparat amb el que
s’acosta... A càrrec d’Elisabet
Vázquez. Per a infants
de 8 a 12 anys. Places
limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ESPAI DE DEBAT: LA PÒLIO
NO ÉS HISTÒRIA

TALLER DE JOC EN FAMÍLIA:
FESTA NADALENCA?

A les 18 h, a la Biblioteca

TALLER PER A ENTITATS:
FISCALITAT PER A ENTITATS
I PRESSUPOST ANUAL
De 19 a 22 h, al Centre Cultural

Taller adreçat a entitats culturals locals.
Cal inscripció prèvia a cultura@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A partir de les 17.30 h, al Centre Cultural

Jornada entorn la Pòlio i la Síndrome
Postpòlio, amb la participació dels
terapeutes de l’entitat Carmen Garrido
i Alberto Castro. A partir de les 19 h, la
nutricionista de l’Hospital Clínic Sara
Castro i el Dr. Enric Portell, metge
rehabilitador de l’Institut Guttmann,
parlaran sobre aspectes relacionats amb
aquesta malaltia. També es podrà visitar
l’exposició “Mostrant Capacitats” que
mostra diferents situacions amb què es
troben les persones amb discapacitat.
Organitza: Entretots

A les 17.30 h, a la Biblioteca

De 17.30 a 19 h, a Els SoletsMinnilandia (c. del Sol, 13)

Vine a jugar en família tot gaudint
d’un ambient nadalenc: nadales, treballs
manuals, berenar i molt joc. Taller
recomanat per a infants a partir d’1 any.
Cal inscripció prèvia. Preu: 6,5 € per
família.
Organitza: Els Solets-Minnilandia

CLUB DE LECTURA
LLEGIR TEATRE: ALBA

A les 18.30 h, a la Biblioteca

Alba, de Marc Artigau, és una història
de robots que ofereixen companyia a les
solituds humanes. El dramaturg Marc
Artigau reflexiona entorn de les noves
maneres de relacionar-se i de gestionar la
situació de l’individu dins la societat.
A càrrec de Mònica López, d’Amics del
Teatre. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 12
HORA DEL CONTE: DESCOBREIX
EL TEATRE D’OMBRES
A les 17.30 h, a la Biblioteca

Descobrireu, en aquesta hora del conte
especial, com es crea el teatre d’ombres!
A càrrec de la Cia. Olveira Salcedo. Per a
infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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TALLER DE MAQUILLATGE
DE NADAL

TALLER: MANEIG DE LA FEBRE
EN PEDIATRIA

Taller adreçat a joves a partir de 12 anys.
Cal inscripció prèvia a kftoripollet@gmail.
com.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Comentarem què és la febre, discutirem
alguns mites que hi ha al seu voltant i
també explicarem l’actitud que s’ha de tenir
davant un infant amb febre. Finalment,
parlarem de les convulsions febrils i
resoldrem els dubtes que puguin sorgir.
Cal inscripció prèvia al CAP Ripollet,
CAP Pinetons o CAP Farigola.
Organitza: Equip Pediatria CAP Ripollet

De 18 a 20 h, al Casal de Joves

CLUB DE LECTURA CHICK LIT:
YO ANTES DE TI
A les 19 h, a la Biblioteca

Yo antes de ti, de Jojo Moyes, reuneix
dues persones les quals no podrien tenir
menys en comú per a respondre una
pregunta: què decidiries quan fer feliç
la persona que estimes significa també
destrossar-li el cor? A càrrec de Tamara
Marín. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dijous 13
CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
LES JOIES DE LA CASTAFIORE
A les 17.30 h, a la Biblioteca

A Les Joies de la Castafiore, d’Herge,
la diva Castafiore anuncia la seva arribada
a Moulinsart i el capità Haddock, intentant
fugir d’allà, ensopega i cau trencant-se
la cama. Llavors comencen a arribar
paparazzis al castell i les joies de la diva
desapareixen. A càrrec d’Elisabet Vázquez.
Per a infants de 8 a 12 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

De 18 a 19.30 h, al Centre Cultural

Divendres 14
TROBADES AMB L’ART

A les 10 h, al Museu Picasso (Barcelona)

Visita a l’exposició Picasso descobreix
París. Més informació, al Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

INAUGURACIÓ: 39a EXPOSICIÓ
DE PESSEBRES
A les 18.30 h, a la seu de l’Agrupació
Pessebrista (c. Afores, 14)

Inauguració de l’exposició amb la
tradicional benedicció dels pessebres i la
cantada de nadales a càrrec de la Coral
Tradicional de la Societat Coral “El
Vallès”.
Organitza: Agrupació Pessebrista

Dissabte 15
ENCANTS DELS ATURATS

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

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.

DONEM JOC: RECOLLIDA
DE JOGUINES

Hora a concretar, davant del Centre
Cultural

Recollida de joguines, que han de ser noves
o seminoves, no bèl·liques, no sexistes i
no poden ser peluixos, dins la campanya
Donem Joc. Totes les persones que
portin una joguina rebran un tiquet per
bescanviar-lo per un regal el dia del mercat
d’intercanvi, el 29 de desembre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
Protecció Civil

MATÍ INCREÏBLE

A partir de les 10.30 h, al Mercat
Municipal

Tota la família de Los Increíbles de
Disney visitaran el nostre Mercat i els més
menuts es podran fer fotografies amb tots
ells i compartir un matí entre superherois!
Organitza: Associació de Venedors i
comerciants del Mercat de Ripollet

TALLER: CUINA EN FAMÍLIA

D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural

Adreçat a famílies amb infants de 5 a 12
anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
CISTELL DE CONTES
A les 11.30 h, a la Biblioteca

XERRADA/DEBAT:
LA TRANSICIÓ ESPANYOLA
A les 19 h, al Centre Cultural

Xerrada/debat sobre la transició espanyola
i presentació del número 4 de la revista
973.
Organitza: Grup d’Estudis Ripolletencs

MÚSICA: GOSPELIZING

A les 21 h, al Teatre Auditori

The Gospel Viu Choir presenta el seu
nou espectacle de melodies agosarades,
harmonies atrevides i contundents, noves
tendències estètiques i ritmes colpidors.
Organitza: AETMV

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

SAM VIU FESTIVAL

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert de Wax & Boogie.
Organitza: Associació Sam Viu

FESTA DE NADAL

A les 17 h, al parc de Ma Lluïsa Galobart

Festa infantil per donar la benvinguda al
Nadal, amb berenar i l’animació de La
Careta Teatre.
Organitza: AV Maragall
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Dissabte 15

Diumenge 16

ACCIÓ SOLIDÀRIA
DELS DIABLES DE RIPOLLET

JORNADA SOLIDÀRIA

A partir de les 11 h, a la pl. de Pere Quart

De 10 a 17 h, a l’Institut Palau Ausit

Sessió de fotos amb el Poll Foll i tabalada
per recaptar diners per a la Marató de
TV3.
Organitza: Diables de Ripollet

Amb activitats diverses per recaptar fons:
mercat solidari, venda de samarretes,
paella, jocs i sorteig especial.
Organitza: AMPA i Institut Palau
Ausit

MOSTRA DE DANSA I PARADETA

GEGANTS SOLIDARIS

Exhibició de ball en línia i paradeta
d’artesania per recollir diners per a
la Marató de TV3. Hi col·laboren
l’Ajuntament de Ripollet, l’Associació
Cosir i Xerrar, el grup de Bollywood de
l’Escola de dansa Odette i el grup I love
dance de Molins de Rei.
Organitza: Line Dance Palau Ausit

Taller de gegants, trencaclosques gegant,
taller de pintura, cercavila i música amb
els grallers, i venda del calendari solidari
dels gegants. La recaptació es donarà a la
Marató de TV3.
Organitza: CRAC

D’11.30 a 13.30 h, a la pl. del Molí

A les 12 h, davant del Centre Cultural

Diumenge 16

Dimarts 18

Dijous 20

SAM VIU FESTIVAL

TALLER DE NADAL:
ORNAMENTS DE NADAL

TALLER DE NADAL:
CUINA DE NADAL

A les 18 h, al Teatre Auditori

Us convidem a venir a la Biblioteca per
crear els vostres propis ornaments per
decorar l’arbre de Nadal. A càrrec del
personal de la Biblioteca de Ripollet. Per a
infants a partir de 4 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Receptes fàcils, creatives i divertides de
Nadal per preparar en família. A càrrec del
personal de la Biblioteca de Ripollet. Per a
infants a partir de 4 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

BALL PER A LA GENT GRAN

Dimecres 19

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

HORA DEL CONTE:
HISTÒRIES SECRETES DE NADAL

Dilluns 17

La Nadala ha descobert una maleta antiga
plena de pergamins. Ens ajudeu a descobrir
quines històries hi ha escrites a dins? A
càrrec d’Els Contes de la Momo. Per a
infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Concert de La Incombustible.
Organitza: Associació Sam Viu

CONCERT DE NADAL

Concert de Nadal a càrrec de la Coral
Tradicional de la Societat Coral “El
Vallès”.
Organitza: SCV
De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

TALLER DE NADAL:
POSTALS DE NADAL

A les 17.30 h, a la Biblioteca

Veniu a la Biblioteca a fer la vostra
postal de Nadal, emporteu-vos-la a casa
i envieu-la a qui vulgueu! A càrrec del
personal de la Biblioteca de Ripollet. Per a
infants a partir de 4 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 17.30 h, a la Biblioteca

A les 17.30 h, a la Biblioteca

A les 17.30 h, a la Biblioteca

CINEFÒRUM

A les 19 h, al Centre Cultural

Projecció d’una pel·lícula i debat.
Organitza: Dones per la Igualtat

CANTATA: EL PETIT PRÍNCEP

A les 17.30 i 19 h, al Teatre Auditori

Concert de Nadal de l’Escola de Música,
a càrrec dels alumnes de bàsic i avançat.
L’adaptació del text és d’Imma Solé i
Anna Vall i la música, de Ricardo Gimeno.
Aportació: 2 €. Entrades a l’Escola de
Música o una hora abans de la funció a la
taquilla del Teatre.
Organitza: Escola de Música de la SCV
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TERTÚLIA: RIPOLLET:
ENTRE EL PASSAT I EL FUTUR
A les 20 h, al Centre Cultural

Tertúlia en el marc del projecte artístic
“Vallès. Fabricar passats, fabricar futurs”,
de Claudio Zulián. Es tracta d’una obra
construïda per diverses peces i mostrada
en diferents emplaçaments del Vallès
Occidental, la qual tindrà com a temàtica
la vida i l’imaginari de les persones que
viuen en aquesta comarca. Aquest projecte
culminarà amb una exposició el 2019.
En la tertúlia, participen l’artista Claudio
Zulián, el director de La Virreina, Valentín
Roma, les periodistes Àngels Leiva i
Montse Frisach i l’historiador Ramon
Martos. Hi col·labora la Diputació de
Barcelona.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER DE VIDEOCREACIÓ
SOBRE EL PASSAT I EL FUTUR
DE RIPOLLET

De 16.30 a 19.30 h, al Centre Cultural

Taller gratuït de videocreació per a joves, en
el marc del projecte artístic “Vallès. Fabricar
passats, fabricar futurs”, de Claudio
Zulián. El taller consta de dues sessions, el
20 i 21 de desembre. Inscripcions, al Centre
Cultural.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

BIBLIOSOUND: ONA OSUNA
A les 20 h, a la Biblioteca

Cicle de concerts a la Biblioteca a càrrec
de grups locals, de 30 minuts, per tancar
l’equipament. El projecte, en col·laboració
amb l’Associació Musical Kanyapollet
i l’Escola de Música, ofereix un espai
alternatiu als grups locals.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 21
TALLER DE NADAL:
ESTAMPACIÓ DE NADAL

NITS DE MÚSICA: EL GUATEQUE

STORYTIME: SANTA’S ELVES

A càrrec de Ramon Argenté. Coordinació
d’Ángel Esteve i de Rafael López.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

Dissabte 22

Contes i aventures per als més petits. Una
manera divertida d’aprendre anglès! A
càrrec de MT Idiomes Kids&Us Ripollet.
Per a infants de 4 a 8 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ENCANTS DELS ATURATS

NADALES AL MERCAT

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.

Tradicional cantada de Nadales a càrrec
de la Coral Tradicional de la Societat
Coral “El Vallès”.
Organitza: SCV

De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

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

DONEM JOC:
RECOLLIDA DE JOGUINES

Hora a concretar, davant del Centre
Cultural

Recollida de joguines, que han de ser noves
o seminoves, no bèl·liques, no sexistes i
no poden ser peluixos, dins la campanya
Donem Joc. Totes les persones que
portin una joguina rebran un tiquet per
bescanviar-lo per un regal el dia del mercat
d’intercanvi, el 29 de desembre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
Protecció Civil

A les 11.30 h, a la Biblioteca

A les 11.30 h, al Mercat Municipal

Diumenge 23
CAGA TIÓ

A partir de les 11.30 h, a la pl. del Molí

Espectacle infantil Caga tió, caga
cançons, de FEFE i Cia. A partir de les
12.30 h, els infants podran fer cagar el Tió.
Organitza: Centre d’Esplai L’Estel.

TALLER: IOGA EN FAMÍLIA

D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural

Una bona oportunitat per practicar ioga
amb tota la família. Adreçat a famílies amb
infants de 5 a 12 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

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

Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

A les 17.30 h, a la Biblioteca

Et ve de gust estampar una bossa o un
paper per als regals d’aquest Nadal? Vine
i estampa’ls amb nosaltres! A càrrec del
personal de la Biblioteca de Ripollet. Per a
infants a partir de 4 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: DECORACIÓ NADALENCA
De 18 a 20 h, al Casal de Joves

Taller per a joves a partir de 12 anys. Cal
inscripció prèvia a kftoripollet@gmail.com.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ACTE DE CLOENDA
DE L’ANY DEL LLIBRE

A les 18 i 20 h, al Teatre Auditori

Presentació a càrrec de Mon Mas.
Cloenda i concert d’Els Miserables
a càrrec de l’Escola de Música de la
Societat Coral “El Vallès”, Veus del
Vallès, l’orquestra de cambra Amics dels
Clàssics i la secció de vents i percussió
de la Banda Simfònica de Badalona.
Entrades, al Centre Cultural
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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50 ANYS REIS:
TALLER DE CORONES

De 10 a 14 h, al Centre Cultural

Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

NIT DEL PESSEBRE
i NITS DE MÚSICA

De 20 a 1 h, a la seu de l’Agrupació de
Pessebristes (c. Afores, 4)

50 ANYS REIS:
TALLER DE CORONES

De 17 a 21 h, al Centre Cultural

Per celebrar els 50 anys de la Cavalcada
de Reis a Ripollet, l’entitat posa en
marxa diverses activitats per commemorar
l’efemèride.
Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

TALLER: CORONES D’ADVENT
De 18 a 20 h, al Casal de Joves

Taller per a joves a partir de 12 anys.
Inscripcions a kftoripollet@gmail.com.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dissabte 29

Edició especial de les Nits de Música
de l’AETMV i l’actuació de La Careta
Teatre, Amics del Teatre i la Societat Coral
“El Vallès”. Durant les activitats, se servirà
xocolata calenta i, per acabar, es farà un
brindis amb cava. La Nit del Pessebre
és una iniciativa promocionada per la
Federació Catalana de Pessebristes.
Organitza: Agrupació de Pessebristes de
Ripollet

MULTILAB: JOCS DE PAPER

D’11.30 a 14 h, a la pl. de Pere Quart

Les tres haimes dels Reis s’instal·laran a la
plaça perquè tots els infants puguin donar
la seva carta personalment al Rei que
desitgin. Es mantindrà el mateix sistema de
pujada a la tarima respecte d’altres anys:
tres cues d’espera, una per a cada rei.
Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

Farem targetes pop-up (desplegables, amb
relleu) amb temes nadalencs i construirem
joguines de paper sorprenents. La geometria
pot ser molt divertida! El Multilab és
un espai creatiu per a totes les edats,
organitzat per l’AV Can Vargas, que té lloc
tots els dissabtes no festius, de 17 a 19 h, a
la seu de l’entitat (c. Federico García Lorca,
5). Preu: 3 € per sessió i gratuït pels socis.

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
FIBROMIÀLGIA I SÍNDROME DE
FATIGA CRÒNICA

BALL PER A LA GENT GRAN
Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

Mercat d’intercanvi de joguines on totes
les persones que hagin col·laborat amb la
recollida de joguines podran bescanviar el
seus tiquets per un regal. Hi haurà una
xocolatada i activitats infantils. En cas
de pluja, el Mercat es muntarà a l’Escola
Anselm Clavé.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
Protecció Civil

INSCRIPCIONS ALS CURSOS
DE CATALÀ

RECOLLIDA DE CARTES

De 18 a 20 h, al Casal d’Avis

De 10.30 a 13.30 h, a la pl. del Molí

Dimarts, taller de cuina per a joves.
Dijous, taller de llengua catalana de signes.
Tots els tallers són per a joves a partir de
12 anys i tenen lloc de 18 a 20 h. Més
informació i inscripcions a kftoripollet@
gmail.com.

Diumenge 30

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

DONEM JOC:
MERCAT D’INTERCANVI

TALLERS DEL CASAL DE JOVES

A partir de l’1 de desembre, s’obre el
període d’inscripció per als cursos bàsics
(un de matí i un de tarda), per aprendre
a parlar català, i dos cursos de nivell B i
C (amb certificat homologat) de l’Oficina
de Català. Horari d’inscripció: de dilluns
a dijous, de 10 a 13 h, i les tardes de
dimarts, de 16.30 a 18.30 h (al Centre
Cultural). Tancat per vacances de Nadal,
del 21 de desembre al 2 de gener.

ENCANTS DELS ATURATS

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.

Altres activitats

Dimarts, de 17 a 18 h, Ball anímic.
Dimecres, de 10 a 11 h, Txi-kung.
A més, tots els dimecres, sòcies de l’entitat
es reuneixen al Centre Cultural per
fer treballs manuals. Més informació a
ripolletfibro@hotmail.com.
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Exposicions
CENTRE CULTURAL

De l’1 al 16 de desembre,
al vestíbul
“Pompeu Fabra.
Una llengua completa”
Arran de la commemoració de l’Any
Fabra, la Direcció General de Política
Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística han organitzat
l’exposició itinerant Pompeu Fabra.
Una llengua completa, que presenta
l’aportació de Fabra a la llengua catalana, el gran arrelament social de la
seva figura i obra arreu de Catalunya
i l’impuls a la llengua que va suposar
el seu treball. A la mostra, es podrà
veure aquesta visió divulgativa de
les dimensions científica i social de
l’obra de Fabra i les claus de la seva
biografia.

acaba de caure. A partir d’ara, els
seus personatges es mouen per la
terra, àrida, sense detalls. Semblen
figures conscients de la seva limitació humana, es relacionen entre ells,
pateixen, cauen, s’aixequen i segueixen caminant. El suport de la seva
pintura també canvia: de les teles
convencionals passa a fustes velles, a
vegades trencades, que prepara amb
una mena d’estuc que dona un relleu
matèric. L’any 2004, l’Armand mor
de l’hepatitis cronificada que l’havia
amenaçat sempre.

CIP MOLÍ D’EN RATA

Fins al 29 de desembre,
a la Sala d’Art
“Armand Lluent”
Tota l’obra de l’Armand Lluent gira al
voltant de la representació de la figura humana, però és a partir de 1990
quan la representa en la seva forma
més explícita, amb un traç ràpid i
segur, remarcant la seva anatomia.
Al principi, en l’etapa que ell mateix anomena “Cel”, els cossos són
llençats a l’espai, envoltats i conduïts
per energies i forces diverses. Poques
vegades representa les mans, i encara menys els peus, perquè són éssers
incapaços de manipular el seu entorn
i d’assentar-se enlloc. Són cossos
esvelts, forts (les models són ballarines i ballarins) que, malgrat l’esquerp
entorn, es mouen amb força i seguretat, sense amagar la seva sensualitat.
Un dia, de sobte, hi ha un canvi. El
pintor representa una figura masculina amb peus, saltant tot estirat,
com intentant obrir un cel del qual

“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.
“II Gimcana fotogràfica. Ripollet,
un passeig en el temps”
Aquesta exposició d’Acció Fotogràfica
Ripollet, amb una vintena d’imatges,
ens apropa al Ripollet del passat i
del present amb un nexe en comú: la
fotografia.
Horari d’apertura al públic: Dimarts
i dimecres, de 9.30 a 13 h i de 16 a
20 h; dijous, de 16 a 20 h; i l’últim
diumenge de mes, d’11 a 14 h.

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

AGRUPACIÓ
DE PESSEBRISTES

Del 14 de desembre al 20 de gener
39a Exposició de pessebres
Inauguració: 14 de desembre,
a les 18.30 h
Mostra d’una desena de diorames
d’escenes relacionades amb el naixement, a més d’un gran pessebre.
Horaris: feiners (del 14 de desembre al
4 de gener), de 18 a 20 h; dissabtes i
vigílies de festius (del 14 de desembre
al 20 de gener), de 18 a 20 h; i diumenges i festius (del 14 de desembre
al 20 de gener), de 12 a 14 h i de 18 a
20 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Del 3 al 31 de desembre
“(D)escrivint el Ripollet
dels llibres”
La història, les arts gràfiques, els
molins paperers, els llibres, els oficis
i Ripollet configuren les pàgines
d’aquesta exposició, produïda pel
CIP Molí d’en Rata, que pretén ser
una pinzellada de la gran varietat de
temes que envolten el món del llibre.

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals
que organitzin actes el mes
de gener, poden enviar
la informació abans del
12 de desembre 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
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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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qui és...

Eulàlia
Umbert
Secretària de l’AETMV
Nascuda a Ripollet, al carrer del Sol,
l’Eulàlia Umbert va ser testimoni de
les primeres passes de l’Associació
d’Espectadors del Teatre del Mercat
Vell (AETMV). Aquesta, però, no és la
primera història que comença a escriure’s amb el seu nom en les primeres
pàgines. Allà on la criden, hi va.
Com vas aterrar a l’AETMV?
En els inicis de la programació. Vaig
plegar de treballar i tenia temps lliure. Com soc molt inquieta, anava a les
tardes a ajudar i allà vaig conèixer el
Wenceslau. Deia: “Vine! Ens ajudaràs a
omplir els sobres per als socis”. Quan ell
va marxar, vaig agafar la part dels papers
i no tenia ni idea del món farandulero!
I què et va semblar?
Em va agradar moltíssim, perquè era un
món desconegut. T’obre un món totalment diferent. També anàvem a Barcelona a veure espectacles, per portar-los,
i veia coses que no havia vist mai.
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Recordes alguna anècdota curiosa?
Vam tenir molts problemes amb El
silenci del mar, perquè havíem d’omplir
l’escenari d’aigua i n’hi havia restriccions per una gran sequera. Vam posar-ne una mica, però jo patia per si ens
posaven una multa per malgastar aigua!
A vegades també et toca planxar una
mica. Ens ha passat poques vegades,
però ens passa. No és cosa dels actors,
sinó de la fitxa tècnica que, a més del
personal tècnic, ja et diu que necessiten
una planxadora o algú que escombri
cinc minuts abans de començar, per
exemple.
Anaves al teatre abans d’entrar a
l’AETMV?
Anava molt al cine, de tota la vida. El
cine i la televisió m’agraden moltíssim.
Però el teatre és directe: si la pífies, la
pífies en aquell moment. És tan arriscat posar-te damunt d’un escenari! Jo
admiro la gent que és amateur.
Mai has pensat a fer interpretació?
Mai! He cantat molts anys a la Societat
Coral “El Vallès” i, quan teníem un
concert, em tremolava tot! Em posava
molt nerviosa. Jo, fent d’actriu, m’hauria quedat en blanc. Fer que funcioni el
teatre sí, però a l’escenari, no.

nnnnnn
El teatre et fa ser
més crítica, fer-te
moltes preguntes i
t’obre portes
nnnnnnn

T’ha canviat el món del teatre?
Diria que sí, perquè et fa ser més crítica,
fer-te moltes preguntes i t’obre portes.
El teatre és això, et qüestiona coses. Per
a mi és molt enriquidor.

Quin any vas entrar a la SCV?
Dos anys abans del centenari. Tenia 25
anys. Vam entrar un grup de l’esplai. Ens
van cridar: “Volem fer el centenari i som
molt poca gent”. Va ser llavors quan ens
vam incorporar les dones, perquè abans
la Coral només era d’homes. Va ser molt
divertit. Ens ho passàvem pipa.

A l’hora de programar, també t’has
tornat més crítica amb el temps?
Sí, i sabem què pot funcionar a Ripollet.
A vegades, programem sabent que hi
vindrà poca gent, però creiem que és
important que la gent vegi el que s’està
fent. Valorem la creativitat i la innovació, tenint en compte que no arrisquem
gaire en comparació amb alguns teatres.

Parles del primer esplai a Ripollet?
Sí. Érem una colla de gent, on hi havia
moltes mestres, que vam començar fent
un casal. Ens vam haver de treure el
carnet de monitor, perquè ni el teníem. Després vam passar a fer l’esplai,
els dissabtes, i les colònies. Recollíem
ampolles de vidre per aconseguir diners!
També vam fer el primer aplec de la

sardana al parc Anselm Clavé i, a partir
d’aquí, es va formar l’agrupació sardanista i van continuar ells.
També has exposat al Centre Cultural.
Una exposició de punt de creu amb
dues amigues meves. En un dels quadres utilitzava 118 colors! Era un quadre
amb flors que tinc a casa meva. Els
altres estan tots donats, però aquest no!
Com arribes a ser monitora de punt de
creu a l’Escola d’Adults?
Jo era alumna de la tertúlia literària i un
dia van fer portes obertes. La noia que
ho portava ho havia de deixar i em van
dir si ho podia fer, i m’hi vaig posar.
Hi vaig estar bastants anys. Encara hi
vaig de tant en tant. La noia que ho fa
em diu que vingui a orientar amb els
colors, perquè diu que se’m donen bé.
Ara condueixes la tertúlia literària, oi?
Sí. També ho portava una altra professora que va haver de plegar. Llavors
algú m’ho va proposar i vaig dir que sí.
T’han demanat ajuda moltes vegades!
No saps dir que no?
No [riu]. Per iniciativa meva res hauria
fet, perquè jo no soc gens creativa, però
si m’ho diuen i veig que està bé, doncs
hi vaig i ho faig.
Ja anaves a les tertúlies, però?
Sí. Abans de fer-me responsable, estàvem llegint El Quixot i jo em negava
a llegir-lo, així que hi anava d’oient.
Vam llegir-lo en un any i mig. Quan va
acabar el curs i em van dir que seria la
responsable, me’l vaig haver de llegir.
I què et va semblar?
No em va agradar. Sempre li passava el
mateix a aquell pobre home!
Sandra Rivera
Intus

