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amb
tota la
lletra
Mig segle portant
els Reis a Ripollet
Aquest 2019 farà 50 anys que s’organitza la Cavalcada de
Reis de Ripollet. Al llarg d’aquest temps, han estat molts els
mitjans de transport en què han arribat i encara més els esforços i imaginació que hi han posat tots els voluntaris que,
any rere any, l’han fet possible. Enguany, l’entitat organitzadora, Ripollet Costums i Tradicions, tornarà a mobilitzar unes
200 persones, entre organització i el cos de ball de Diverfit,
a més de seguretat i Brigada. Com cada any, prèviament, els
Reis faran la recollida de cartes, que enguany seran el 30 de
desembre i 2 de gener. A més, com a novetat, s’han organitzat uns tallers de corones, al Centre Cultural, el 27 i 29 de
desembre, per lluir-les el dia de la Cavalcada.

El Rei Baltasar a cavall (1970)

Carrossa del Rei Gaspar (1976)

Des de 1969

Era l’any de l’arribada de l’home a la Lluna, la publicació de Yellow Submarine o la instal·lació de la tanca de Gibraltar quan un
grup de famílies decidien posar mans i recursos personals per
organitzar una modesta Cavalcada de Reis, prenent el relleu
d’intents anteriors del Centre Parroquial de principis dels anys
50, que no havien arribat a tenir continuïtat. Al principi, es va
començar amb una única carrossa tirada de cavalls. D’aquí es
va passar a tres, fetes de fusta, mentre cosidores del poble feien
els vestits dels Reis i la seva Cort. Tot pagat a poc a poc amb els
diners que anava aconseguint la Comissió de la Cavalcada. En
aquells temps no hi havia cap suport institucional.
L’any 1986 va haver-hi un incendi al magatzem que l’Ajuntament tenia a la zona de l’actual escola El Martinet i van cremar
totes les carrosses. D’acord amb l’alcalde d’aquell moment,
Carles Ferré i el regidor de Cultura, Norbert Fusté, es va
encarregar a la Brigada que construís unes carrosses noves. No
obstant això, encara durant els 6 anys següents, la Comissió va
continuar encarregant-se del muntatge, pintura, etc., a les aules
d’FP, que realitzaven en el seu temps lliure, inclús el dia de Nadal. Per desavinences amb l’Ajuntament, l’any 1992 la Comissió no va participar en la Cavalcada. Tanmateix, gràcies a això,
a partir de l’edició següent, la Cavalcada va sortir reforçada i va
agafar l’embranzida que encara manté avui, amb ple suport de
l’Ajuntament.
L’any 1993 es va estrenar el pessebre vivent, dirigit per Josep
M. Canals i amb la col·laboració d’Amics del Teatre. Malauradament, només es va mantenir uns anys, passant a pessebre
estàtic i després a muntar-lo unes edicions dalt d’una carrossa,
amb la col·laboració de Pessebristes de Ripollet.

Pessebre vivent (1995)

Carrossa en plataforma de camió (1999)
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L’alcalde José M. Osuna lliurant als Reis les claus de totes les cases (2018)

La Cavalcada del segle XXI

L’any 1997 la Comissió de la Cavalcada va esdevenir en
l’entitat Ripollet Costums i Tradicions. Aquest va ser l’orígen
del canvi l’any 2004 a l’actual fórmula de la Cavalcada que li
ha donat renom arreu i que la fa dels actes més ben considerats per la ciutadania. La Comissió organitzadora va trobar-se
amb representants de les poblacions de Montcada, Mollet i
Santa Perpètua i van establir la contractació conjunta de les
figures i del seu transport, per tal d’estalviar costos. L’empresa
escollida va ser Carrozas Majestik (Donosti), una de les firmes
més importants en infraestructures per a esdeveniments populars, que ja treballava amb Cerdanyola. Al principi es van
llogar 3 carrosses i actualment es disposa de 7: 3 per als Reis
i 4 d’animació. Explica Joan Giménez, el “rei” de la Cavalcada, que va quedar meravellat en un viatge a Eurodisney i
d’aquí la idea de la comparsa que dóna lluïment a la rua, amb
l’espectacular cos de ball actual, després d’anys de desfilades de
cavalls, majorettes o gaiters.
Malauradament, les llargues plataformes encarregades de
passejar les grans figures van obligar a retallar el recorregut

El gimnàs Diverfit amb una de les seves espectaculars coreografies (2018)

Una nena lliura la seva carta al Rei Baltasar (2018)

de la Cavalcada, que actualment surt del c. Balmes fins a Sant
Jaume i torna per les rambles de Sant Jordi, Sant Esteve i Pinetons. És per això que es va decidir que els Reis arribessin al
Pont Vell, on primer la Gresca i actualment l’escola Tiana els
organitzen una recepció, per després creuar a peu cap al parc
del riu Ripoll, on es fa l’emotiu acte de lliurament de les claus
de totes les cases, a mans de l’alcalde de la ciutat, amenitzat
per La Careta Teatre i els focs d’artifici, previs a la pujada a les
carrosses reials que els esperen a la porta de l’Ajuntament.

Recollida de cartes als barris

Després d’anys de recollides de cartes a càrrec dels patges
reials, l’any 2000 es va decidir realitzar un acte més solemne,
on els nens i nenes poguessis lliurar les cartes directament als
Reis, acompanyats dels Gegant de Ripollet. Es va començar
amb un acte al centre i actualment en són dues: a la plaça de
Pere Quart, el 30 de desembre i a la ctra. de l’Estació, el 2 de
gener. L’any passat van portar la seva carta, en total, més de
1.200 infants.
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Anèctodes
de la Cavalcada
No tornar a fer figures
de guix

Prèviament a les cavalcades actuals, l’any
1959 es va fer una carrossa amb un cigne
de guix, que es va esberlar pel pes i el
moviment.

Carrosses cremades
Cavalcada nevada (1985)

L’any 86 es van cremar les antigues
carrosses de fusta tres mesos abans de Reis.
La Brigada en va haver de fer de noves a
correcuita.

Múltiples transports

Al llarg dels anys, els Reis han arribat en
carruatges de cavalls, cotxes antics, motos
amb sidecar, en trenet i fins i tot en bus
turístic.

Cavalcada sobre gel
Arribada en cotxes clàssics

La Cavalcada del 85 es va haver d’acurtar
perquè va nevar i la gelada feina que
tothom patinés.

El Rei Baltasar fa tard

L’organització va patir com mai l’any que
el rei Baltasar va arribar tard perquè es va
equivocar d’hora.

Vestits artesans
En bus turístic

Els vestits que porten els patges encara són
els originals fets per cosidores del poble
fa 50 anys. La resta de vestits es lloguen,
excepte els del gimnàs, que paguen a
mitges l’organització i les famílies.

La “nena” Jesús

El nen Jesús del Pessebre Vivent de l’any
1993 no era un nen sinó una nena.

Majoria femenina

La majoria del voluntaritat que participa en
la Cavalcada és femení.

Aquesta històrica estrella va obrir molts anys la Cavalcada

Inspiració Disney

La comparsa de la Cavalcada està inspirada
en les famoses desfilades amb música i ball
d’Eurodisney.

Promoció de la cultura

Ripollet Costums i Tradicions està formada
per membres de l’antiga Comissió de
la Cavalcada i gent provinent del món
educatiu i el lleure. Els seus principis són dur
la il·lusió i la cultura popular als infants.
Una de les primeres carrosses de l’etapa moderna
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El Nadal a Ripollet

Després de l’èxit de l’any passat, el Trenet del Nadal arrencarà novament aquest
dilluns 27 de desembre i circularà fins al 4 de gener per Ripollet. L’activitat forma
part del programa Més Nadal, + Ciutat, que també inclou la campanya d’intercanvi
de joguines, Donem Joc; un servei d’embolicament gratuït de regals, projeccions
al Mercat, el 3r Concurs d’aparadors i Tallers de Nadal per a joves i infants. A més,
també s’han celebrat l’acte d’encesa de la il·luminació de Nadal, una Jornada de
consum responsable i activitats a la Biblioteca, entre altres (vegeu l’Agenda).

Activitats de les entitats

Usuaris d’Aspasur participant en

Voluntaris de Protecció Civil col·laborant

l’acte l’encesa de les llums de Nadal

a la segona edició de la campanya Donem Joc

Més Nadal, + Ciutat

El passat 3 de desembre va tenir lloc,
davant el Centre Cultural, l’acte d’encesa de la il·luminació de Nadal, amb
la participació dels usuaris i usuàries
del grup Catalònia –coincidint amb el
Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat-. L’encesa donava el tret
de sortida a la campanya Més Nadal, +
Ciutat, impulsada per l’Ajuntament de
Ripollet, amb la destacada col·laboració
de la Fundació Catalònia, a qui s’han encarregat els arbres de Nadal de fusta, que
es poden veure arreu i l’embolicament
de regals al Mercat. A través de més
d’una desena d’iniciatives, que apel·len a
la responsabilitat social, es pretén sensibilitzar la ciutadania vers els col·lectius en
risc d’exclusió social i laboral, així com
potenciar els valors de la convivència.
Posteriorment, el dia 10 de desembre va
tenir lloc la Jornada de consum res-

ponsable de joguines i va començar la
Campanya de recollida de joguines, Donem joc, que culminarà amb l’acte final
d’intercanvi de joguines, el dissabte, 29
de desembre, de 10.30-13.30 h, a la plaça
del Molí, amenitzada amb una xocolatada i activitats infantils.
En un pla més lúdic, s’han organitzat 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’. El 31 es tornaran a celebrar les Campanades a la pl. de l’Església
i el 5 de gener, la 50a Cavalcada de Reis,
retransmesa per Ripollet Ràdio..
En l’àmbit comercial, tenim el Concurs
d’aparadors, el punt 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.

Com és tradicional, diferents entitats
estan oferint, un any més, les seves
activitats nadalenques: la festa de Nadal
de l’AV Maragall i La Careta del passat
15 de desembre, el popular Cagatió de
l’Estel del passat 23 de desembre, Diables amb el Quinto de Nadal (enguany
ha canviat a la Sala d’Actes del Centre
Cultural -darreres sessions el 25 i 26
de desembre-), la representació d’Els
Pastorets (23, 26, 29 i 30 de desembre),
els tallers de corones de Reis (27 i 29 de
desembre), els concerts de la Societat
Coral “El Vallès” i l’Escola de Música i
les recollides de cartes que tindran lloc el
30 de desembre i 2 i 3 de gener. A més
de l’exposició de pessebres, com a novetat, l’Agrupació Pessebristes de Ripollet
organitza la Nit del Pessebre. El dissabte
29, de 20 a 1, hi haurà una edició especial de les Nits de Música i un tastet d’actuacions de La Careta, Amics del Teatre
i la Societat Coral “El Vallès”. Finalment,
recordar que la UCR repartirà 3.000
euros en regals i organitzen un concurs
per caçar “tions” amagats als aparadors.
A més, el Mercat regalarà carmanyoles i
sortejarà carros de compra.

Nadala guanyadora del Concurs
‘Un somni de Nadal’: Erika Ladines,
de 7 anys, de l’escola Gassó i Vidal.

“El meu somni de Nadal és
poder tenir un unicorn amb
ales i una banya daurada,
però que canviï de colors.
Que faci viure totes les
plantes del món i que mai
es cansi.
Poder parlar amb ell seria
fantàstic”.
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LA CASA
GRAN
Les noves oficines de Drets Socials es van obrir al públic el 17 de desembre

nnnnnnn
nnnnnnn

Nova Defensora de la
Ciutadania i la recuperació
del riu Ripoll, al Ple
Durant el Ple ordinari del mes de novembre, el dia 30 del mes
passat, es va votar la recuperació de la figura de la Defensora de
la Ciutadania, que es va aprovar amb unanimitat, exceptuant
l’abstenció del grup municipal de Ciutadans (C’s). L’escollida
va ser María Jesús García, amb la majoria de vots, reconeguda per la seva experiència pel que fa a l’associacionisme i als
mitjans de comunicació locals. A continuació, es va votar la
substitució del regidor Santos Gómez, que amb la seva sortida
de Decidim, passa a ser regidor no adscrit. Per substituir-lo
com a regidor representant de Decidim als patronats d’Esports
i Ocupació, Decidim va proposar Pilar Castillejo, pel PAME, i
Fran Sánchez, pel PMO. Aquests nomenaments es van aprovar
amb els vots a favor de Decidim, la regidora no adscrita Mònica Laborda i ERC i l’abstenció del PP, C’s i PSC.
El segon punt més important va ser la retirada de canya americana i la construcció d’un pas a la zona nord del riu al seu pas
per Ripollet. Aquest projecte municipal va rebre el vot a favor
de totes les formacions a excepció de C’s, que s’hi va abstenir,
perquè, tot i celebrar que es tirés endavant el projecte, creu que
és poc ambiciós. Entre les altres mocions destaquen l’aprovació d’amortització de la nau d’Urbaser, amb el vot a favor de
Decidim, l’abstenció de Laborda, ERC, PSC i C’s i el vot en
contra del PP; i la moció del PP per adaptar locals comercials
en habitatges es va aprovar amb els vots en contra de Decidim
i ERC, una situació que es va repetir després amb la moció de
C’s, per celebrar els 40 anys de la Constitució.

Trasllat de Serveis Socials

El passat dilluns, 17 de desembre, es va fer el trasllat
efectiu de les oficines de Drets Socials a l’edifici de
l’hotel Ibis, unes oficines que han estat planificades
per poder incorporar una mirada interdisciplinària
que tingués en compte els objectius estratègics i
operatius dels serveis que s’havien de traslladar a les
noves instal·lacions, i que implicaran un pas endavant en l’atenció integral de la ciutadania.

nnnnnnn

Comença la construcció de l’skatepark
i un bosc humit al parc dels Pinetons

L’Àrea Metropolitana de Barcelona iniciarà en
breu, i gairebé al mateix temps, l’execució de dos
importants projectes al parc dels Pinetons. Es tracta,
d’una banda, de la construcció d’un skatepark d’uns
de 1.100 m2 i, d’altra banda, de la recuperació del
Torrent Tortuguer i la creació d’una zona verda
com a bosc humit. Ambdues actuacions es preveuen
començar a mitjan gener i tenen un pressupost total
d’1,2 milions d’euros.

nnnnnnn

Suport institucional a la inclusió trans

Els darrers dies, l’Ajuntament de Ripollet ha adreçat
prop de 350 cartes a empreses locals amb l’objectiu
que el teixit empresarial esdevingui una peça clau
en la millora de polítiques d’ocupació en l’àmbit
LGTBI. Concretament, s’han centrat en el foment
de l’ocupació per a les persones trans, un col·lectiu
amb prop d’un 75% de desocupació. Aquesta és una
de les línies de treball marcades al Pla Municipal
LGTBI i uns dels compromisos de l’Ajuntament de
Ripollet per a la igualtat d’oportunitats.

nnnnnnn

En marxa la campanya de poda d’arbrat

Aquesta tardor, la Brigada de jardineria municipal ha iniciat la campanya de podes
d’arbrat viari, que es preveu allargar fins a finals del mes de febrer. La campanya
s’està concentrant només en els arbres que realment ho necessiten, ja que la Regidoria de Medi Ambient i Parcs i Jardins de Ripollet aposta per fer només les podes
que siguin estrictament necessàries per al correcte desenvolupament i salut de les
plantes. Mantenir la biomassa correcta és important també per a la nostra salut. Els
arbres contribueixen a regular la temperatura de l’ambient i dels habitatges, ajuden a retenir l’aigua de la pluja, afavoreixen la biodiversitat, redueixen el soroll i
retenen la pols evitant que entri a les cases, a més de proporcionar oxigen i netejar
l’aire de les emissions atmosfèriques de CO2 dels vehicles i xemeneies, entre altres.

Actuacions de la Brigada de jardineria municipal
en els arbres de la rambla de Sant Esteve
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Opinió
Nou departament de Drets
Socials: posar les persones
al centre

Una de les prioritats del govern de Decidim en
aquest mandat municipal ha estat la modernització de l’administració local. S’han fet moltes
coses i hi ha molts projectes endegats per tal
de millorar l’atenció a les persones i els processos administratius que se’n deriven. Una de les
dèries del govern ha estat i és dotar als serveis
municipals de la necessària transversalitat pel
que fa a l’atenció a les persones. Les necessitats
de les persones no són úniques: es pot necessitar un ajut econòmic, serveis d’escolarització i
d’atenció a la dona, ajuts per habitatge... Una
de les darreres actuacions en aquest sentit ha
estat el trasllat dels departaments lligats a Drets
Socials la nova planta d’oficines municipals al
parc del riu Ripoll. És de remarcar que l’ocupació del nou espai municipal comenci justament pels departaments més implicats amb
l’atenció directa a les persones: Serveis Socials,
Oficines Municipals d’Habitatge, d’Escolarització i del Consumidor, a més dels àmbits
relacionats amb drets civils, atenció a les dones
i al col·lectiu LGTBI. I és que des del govern
sempre s’ha prioritzat l’atenció a les persones,
la part més social de l’administració i per això
el trasllat ha començat per tots aquests serveis.
Posem les persones al centre. També és de remarcar el canvi de denominació: Drets Socials,
en lloc de Serveis Socials. El canvi no és gratuït: les persones tenim drets, que s’han de veure
respectats per l’administració. Fugim així del
caire assistencial del terme Serveis Socials. És
un departament destinat a vetllar perquè tota
la ciutadania vegi respectats els seus drets a un
habitatge digne, a una escolarització i sanitat
en condicions, a una renda que els pugui permetre viure amb dignitat, a no ser discriminats per motius de gènere... Es crearà així un
únic punt d’atenció a les persones per a totes
les qüestions relacionades amb els drets socials
i civils. La concepció del nou espai de treball
també reflecteix aquesta transversalitat: els diferents departaments treballaran plegats en un
únic espai, permetent així la coordinació entre
els professionals dels diferents àmbits. És la primera passa, la transformació de l’administració
seguirà.

Gràcies al PSC s’ha baixat l’IBI

Al Ple Extraordinari de 7 de novembre, gràcies a la posició del PSC, es va assolir l’objectiu que la baixada del 10% de l’IBI acumulat fos realitat. Com sempre, el PSC ha
demostrat la seva seriositat tant quan governa com en l’oposició, treballant pel que es
compromet. Des de l’any 2015, en tots els
plens on s’ha passat l’expedient d’ordenances
fiscals l’objectiu ha estat assolir la baixada de
l’IBI del 10% que va ser el compromís que
tots els grups polítics van prendre en el seu
moment per quan fos possible, fins i tot el
govern actual quan estava en l’oposició. El
nostre vot sempre ha estat en contra quan no
s’ha volgut acceptar aquesta condició.
Així, pel 2019 el PSC hem ofert la nostra
abstenció a canvi d’una rebaixa del 2,5% de
l’IBI, que amb l’acumulat i l’IPC “és el 10,1%
menys que sempre hem demanat” i, per altra
banda, la retirada, en la pràctica, del copagament en el servei de teleassistència. S’ha
canviat el sistema de càlcul i la gran majoria
d’usuaris no pagaran pel servei.
O sigui, reiterem gràcies a la posició del PSC
en aquest Ple, hem assolit la baixada de l’IBI
i vista la bona situació econòmica de l’Ajuntament, la retirada, en la pràctica, del copagament en el servei de teleassistència. S’ha
canviat el sistema de càlcul i la gran majoria
d’usuaris no pagaran pel servei.
S’ha demostrat un cop més que baixar l’IBI i
assolir la retirada del copagament del servei
teleassistència és de voluntat política. Una
voluntat política que el govern a sis mesos de
les Eleccions Municipals ara fa bandera i no
abans, ja que han tingut tres anys i mig per
demostrar-ho i no ho ha fet en cap moment.
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Cataluña sin gobierno

“En Cataluña no tenemos un Govern, tenemos un comando separatista”. Así se pronunciaba nuestro diputado Nacho Martín
Blanco en el momento de valorar los actos
sucedidos en Cataluña durante el puente de
la Constitución, donde los CDR´s colapsaron carreteras con la inacción o pasividad de
los Mossos d´Esquadra además de las declaraciones del President de la Generalitat, Quim
Torra, apostando por la “vía eslovena” para
Cataluña (caso que generó decenas de muertos en una confrontación civil).
Es inaudito que un presidente llame a actos
de insurrección que perjudican gravemente
a todos los catalanes y no podemos permitir que los comandos separatistas conviertan
Cataluña en un campo de batalla. En palabras
de nuestro diputado Nacho Martín, Quim
Torra no ejerce de Presidente de la Generalitat, “es un pirómano que envenena la convivencia”, siendo una enorme irresponsabilidad poner como ejemplo para Cataluña un
caso que ha tenido consecuencias devastadoras quedando el Govern inhabilitado para
gobernar con un mínimo de dignidad.
Nos preguntamos qué más tiene que pasar
para que Pedro Sánchez se dé cuenta de que
sus socios de gobierno quieren liquidar la
convivencia en Cataluña y en el resto de España al tiempo que miramos con preocupación las acciones anunciadas por los comandos separatistas de cara el día 21-D, cuando
se celebra el Consejo de Ministros en Barcelona.
No podemos estar desamparados, pedimos
un plan para evitar la falta de convivencia y
libertad que cada día se da en nuestras calles y
ante tales acontecimientos no podemos quedarnos de perfil.
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Aprovada nuestra propuesta
para aumentar el número de
vivienda asequibles en Ripollet

A pesar del voto en contra del actual gobierno municipal radical y el independentismo,
salió a delante nuestra propuesta para incentivar viviendas asequibles en Ripollet. Todos
sabemos que hay grandes áreas urbanizables
y al mismo tiempo, recorrer Ripollet es un
trayecto lleno de persianas cerradas de locales sin uso. Propusimos incentivar la habilitación legal de estos espacios para aumentar
el número de viviendas asequibles para los
jóvenes. La aprobación de nuestra propuesta supone un primer paso para paliar la falta
de vivienda teniendo en cuenta la particular
realidad urbanística de Ripollet y sin coste
para el bolsillo de los vecinos.
Las quejas y propuestas que nos llegan al
Partido Popular son la base de nuestro trabajo diario para mejorar la actuación del
Ayuntamiento. El equipo del PP de Ripollet
estamos satisfechos que en este tema se dé un
primer paso. Pero como oposición estamos
obligados a denunciar la actitud del gobierno radical y las posiciones independentistas
que tantos problemas de convivencia y nulos
resultados en servicios y falta de actuaciones
sufrimos en Ripollet.
El populismo de izquierda radical e independentista triunfó en las pasadas elecciones
prometiendo cambio y beneficios sociales
casi de película. Ahora acaba la legislatura municipal con millones de Euros en el
banco, frecuentes transferencias de créditos
a millón de euros cada una sin más satisfechos que ciudadanos de la comarca que nos
visitan por las fiestas y los que viven del lío
soberanista.
Los ripolletenses que ayudamos en las tareas
del PP en Ripollet nunca hemos apostado
por el extremismo porque no hay soluciones
mágicas. Sólo el trabajo diario y el sentido
común mantendrán en el futuro la convivencia y traerán las mejoras que tanto necesitamos todos los vecinos de Ripollet.

Dignifiquem els barris
del Nucli Antic i Centre

Com ja hem dit en diferents ocasions, el
grup d’ERC-JpR-AM sempre ha apostat per
la dignificació dels barris del Nucli Antic i
Centre. Ambdós constitueixen barris centrals de la vida pública de Ripollet i alhora
es constitueixen com a nuclis històrics i patrimonials de la ciutat. Per tant, la seva importància en la preservació i promoció del
patrimoni local ha de ser prioritària.
És per això que vam demanar l’elaboració
d’un estudi de mobilitat específic per poder fer intervencions a diferents nivells: comercial, patrimoni, urbanístic, via pública,
mobilitat, accessibilitat... D’aquesta manera
podem projectar la millora dels barris per a
fer-los més amables per a les persones que
hi viuen com per a la resta de ciutadanes i
ciutadans que hi fan vida diàriament. Durant molts anys han estat barris força oblidats malgrat les intervencions d’intentar
millorar-los: la reforma del Mercat i els seus
carrers i places adjacents, la gestió dels solars
de l’antic Casino o de l’antic Cinema Cot, la
remodelació de la Plaça Clos, la remodelació del carrer Calvari... Cadascuna d’aquestes
accions han anat acompanyades de poca planificació, problemes de tota mena i protesta
veïnal; com a conseqüència, el resultat sempre ha estat força pèssim en totes elles.
És per això que encetem aquesta dignificació
partint d’una eina, l’estudi, per tal d’iniciar
una millora substancial en el conjunt dels
barris. És important que aquesta feina la fem
conjuntament, des de l’Ajuntament, però alhora amb la ciutadania i els diferents agents
socials, comercials i culturals que hi conviuen. L’estudi ha estat elaborat de manera
interdepartamental en la si de l’Ajuntament.
És fruit del consens de diferents àrees de la
corporació que posen l’accent en la necessitat
de millora del barri, prioritza el vianant, és a
dir, el ciutadà/na, i aposta pel comerç i l’espai
públic com a eix principal de convivència.
Esperem que ben aviat ens posem a treballar
perquè això sigui ja una realitat! #FemCoses
SOM-HI!

Pagar més IBI per l’ús
del transport públic?

Ara fa poques setmanes l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) feia anuncis als mitjans
de comunicació local parlant de l’estalvi en
viatjar en transport públic pels veïns de Ripollet. Des d’aquestes línies volem reclamar
un tractament més just pels veïns de Ripollet.
El que és ben cert que des de fa molts anys
reclamem una connexió de transport públic
de qualitat. Som l’única població de més de
20.000 habitants sense tren, i des de fa molts
anys se’ns parla del tramvia metropolità. Ara
no podem entendre com el govern municipal accepta sense mes que els veïns de Ripollet hàgim de pagar més sobre l’IBI per tal de
finançar que aquells ripolletencs que viatgem
amb el transport públic ens beneficiem de la
zona 1. Som conscients que els municipis
que estan en aquesta zona 1 paguen aquest
transport, no volem entrar en discursos populistes ni en reclamar serveis gratuïts sense
més. Però igual que són certes totes aquestes
informacions, també ho és el fet que Ripollet
com dèiem a la capçalera és un municipi que
ha estat maltractat per les Administracions
supramunicipals. Per això des del nostre grup
creiem i defensem que el que hem de demanar és que fins que Ripollet no sigui tractat
igual que d’altres municipis quant a transport urbà mereix un millor tracte per part de
l’Entitat AMB. No és just que tinguem unes
connexions de segona i haguem de pagar
com si fóssim de primera. I encara és menys
just que un Govern local que sempre ha volgut caracteritzar-se per les reclamacions en
la defensa dels interessos del nostre municipi,
ara es limiti a dir sí senyor i acceptar sense
més que paguem més.
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L’alcalde, José M. Osuna, a l’Info Setmanal de Ripollet Ràdio, a l’entrevista de valoració de l’any

Valoració de l’any sortint
amb l’alcalde i els grups
municipals
L’alcalde de Ripollet, José M. Osuna, arriba al final del seu mandat amb satisfacció per la feina “ben feta”. L’aposta per les polítiques socials i culturals ha donat
lloc a espais com ara el de Maria Aurèlia Capmany, el monument a la Lleva del
Biberó, la visibilització de la diversitat LGTBI i millores en accessibilitat, sense
oblidar la lluita contra l’atur, la pobresa i el maltractament a les dones, xacres de
les quals tampoc es lliura Ripollet.
Com resumiria aquest any?
Des del principi del nostre mandat, la
voluntat d’aquest govern ha estat plantejar unes polítiques amb un calat social
important, pensant, sobretot, en els més
necessitats i en el desenvolupament
del nostre municipi. Aquest any no ha
estat la diferència i estem molt satisfets
de poder dir que hem complert, en la
majoria de casos, amb allò que ens vam
proposar en el Pla d’Acció Municipal.
Ens en podria posar algun exemple?
La millora del servei de teleassistència,
recollida en les Ordenances Municipals i que fa poc que va arribar al miler
d’usuaris. Un altre exemple és l’obertura
i posada en funcionament de les noves
oficines de Drets Socials, al parc del riu
Ripoll, que han de dignificar les condicions de les treballadores i la ciutadania
que les visita.
També destacaria el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), que

nnnnnnn
“La voluntat d’aquest
govern ha estat
plantejar polítiques
amb calat social
important pels més
necessitats”
nnnnnnn
després d’un temps en licitació, és molt
més potent, amb més atenció, serveis i
amb una actuació més transversal. De
la mateixa manera, hem estat testimonis
de la formació de la Taula per la Diversitat Funcional i de l’associació Entretots, que reivindiquen les polítiques

d’accessibilitat als comerços, a la cultura
o a l’esport, que no només assegurin el
dia a dia de les persones, sinó que aportin un valor afegit.
I les polítiques LGTBI+?
A part de la renovació del punt
LGTBI+, durant l’any s’han fet accions
per reivindicar els drets i les llibertats
d’aquest col·lectiu. A més, des del Patronat d’Ocupació estem duent a terme un
Pla d’inserció per al col·lectiu trans, que
pateix prop d’un 75% de desocupació.
Aquest any s’ha recordat les víctimes
de la Uralita i la Lleva del Biberó.
És molt important visibilitzar aquests
testimonis, perquè es solen quedar en
l’àmbit privat i s’obliden amb el pas del
temps, en molts casos sense rebre cap
mena de justícia. Des de l’Ajuntament
creiem que aquestes víctimes s’han de
reivindicar i l’espai públic ha de servir
com a plataforma per a la reflexió. Per
això es va instal·lar la placa recordatòria
a la plaça de Pere Quart i d’altra banda
el primer trimestre de 2019 s’instal·larà
el monòlit als Quatre Cantons per homenatjar les víctimes d’Uralita.
L’espai públic també ha estat protagonista de l’Any del Llibre 2018.
Efectivament, la inauguració de l’espai
Maria Aurèlia Capmany va ser una
explosió de l’associacionisme i fa poc
vam inaugurar les casetes d’intercanvi de llibres del projecte participatiu
Llibres lliures. Creiem que han estat
projectes d’èxit, però l’important és que
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nnnnnnn
“Aquest govern ha
impulsat temes que
estaven aturats, per no
dir morts. Els hem tret
dels calaixos i els hem
posat en el mapa de
la Generalitat, que no
n’era ni coneixedora”
nnnnnnn
aquestes iniciatives deixin petjada, que
no es quedin en record, pel què la seva
inclusió en l’espai públic és clau perquè
perdurin i la ciutadania i les entitats les
facin seves.
Les AMPA i els jubilats també reivindiquen nous serveis públics...
La qüestió de l’Institut Escola està encarrilada en el municipi. La construcció
d’aquesta equipació ha de respondre a
totes les necessitats que tenim de forma
global i les AMPA s’han fet sentir. Pel
que fa a la residència, al gener ens reunirem novament amb el departament
d’Afers Socials de la Generalitat per
poder tancar el conveni de voluntats i
anunciar els detalls de la residència.
Quina és la fortalesa de Ripollet?
El seu teixit social, les seves entitats. Ens
devem a les associacions per la multitud d’actes que es fan cada setmana a

nnnnnnn
“Les treballadores
socials estan
atenent moltíssims
desnonaments que
estan repuntant de
nou”
nnnnnnn

Ripollet i és la nostra responsabilitat de
parlar-hi, escoltar-les i fer-hi cas per
tenir-les en compte en els projectes de
l’Ajuntament. Un exemple clar són els
Pressupostos Participatius, que també
han estat un èxit aquest 2018.
Quines han estat les dificultats?
Des de les institucions locals, la situació
de l’habitatge i l’índex de pobresa i precarietat han estat un fet d’alerta, no només a la localitat sinó a tot el territori.
Les treballadores de drets socials estan
atenent moltíssims desnonaments, que
està repuntant de nou i que accentua la
necessitat de fer una política d’habitatge
digne. En aquest sentit es va aprovar
el finançament d’adquisició de sis pisos
de protecció oficial i la construcció
d’habitatge social, un dels projectes que
tirarem endavant aquest pròxim 2019.
I pel que fa a l’atur?
Una de les limitacions que tenim a
Ripollet, juntament amb algun altre municipi d’aquesta comarca, és la
disposició de superfície útil pel que fa
a polígons industrials. Des del Patronat d’Ocupació es fan més de cent
contractacions a l’any, però des de fa
més d’un any, hem iniciat una la tasca
de dinamització dels nostres polígons
industrials i el resultat ha estat un Pla
d’Acció, que ja té el suport de l’AMB i
empreses dels polígons. Per altra banda,
Ripollet segueix essent molt atractiu
per a empreses com Mercadona, que va
anunciar la seva intenció d’instal·lar-hi
un magatzem logístic.
Pel que fa a manteniment, quines
actuacions s’han fet?
Aquest any hem fet desenes d’actuacions a mitjà i llarg termini. Fa poc hem
finalitzat l’última fase de les obres del
carrer del Calvari i també estem acabant
de treballar amb els veïns del carrer Sant
Sebastià. A més, des de fa unes setmanes, estem fent una ronda de visites a
diferents escoles, a més d’altres espais
municipals. Ja s’han fet actuacions al
parc Tiana, al parc dels Pisos del Sindicat, al parc dels Alcaldes de la República
i al parc de Maragall, entre d’altres.
S’han instal·lat semàfors acústics i amb
bluetooth al carrer Balmes i s’han construït passos elevats en punts conflictius
a l’avinguda de Catalunya i el carrer de
Sant Josep. També s’han finalitzat les
obres del carril bici, el camí d’accés al
poliesportiu i aquests dies s’està fent la
poda dels arbres.

nnnnnnn
“L’institut escola,
la residència i la
recuperació del riu
es duran a terme i
arribaran a ser una
realitat el proper
mandat”
nnnnnnn
Han patit la retirada d’un regidor.
A ningú se li escapa la situació aritmètica al Ple municipal i que queden
només cinc mesos per les Eleccions
Municipals. Arribar a acords serà més
complicat, però treballarem amb tots els
grups municipals per seguir fent coses
que beneficiïn a la ciutadania.
Què veu de cara al futur?
Aquest govern ha impulsat temes que
estaven molt aturats, per no dir morts.
Els hem tret dels calaixos. Els hem
actualitzat. Els hem posat en el mapa
de la Generalitat, que en molts casos no
n’era ni coneixedora. Hem avançat amb
ells i hem arribat al final de la legislatura
tenint aquests temes en el centre del
debat: l’institut escola, la residència i la
recuperació del riu. Tenim la forta convicció que es duran a terme i arribaran a
ser una realitat el proper mandat.
Quin és el seu desig pel 2019?
Pel 2019, el meu desig és que seguim
avançant contra la xacra masclista. Cal
que totes les institucions passem de les
paraules als fets i, a escala social, insisteixo molt que ens toca als homes
ser conscients d’aquesta situació i que
som nosaltres els que hem d’aprendre
i deixar de tolerar aquests comportaments i agressions que lamentablement
se segueixen fent i tolerant.
Toni Miralles
Sandra Rivera i Albert Borrell
Intus
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Comencem a consolidar
els canvis a Ripollet
Fran Sánchez
Decidim

Decidim Ripollet,
un projecte fallit
Luis Tirado
PSC

Un equipo de gobierno
a la deriva
Josep Gabarra
C’s

Jubilados y jóvenes,
esperando soluciones
Víctor Diéguez
PP

L’any 2015, Decidim va
entrar al govern de la ciutat
amb la voluntat de canviar
les polítiques i l’administració
local posant les persones al
centre. Vam trobar-nos una
administració local pobra en
recursos personals per tal de
tirar endavant el projecte de
transformació que pretenem.
Hem hagut de fer mans i mànigues per a ampliar la plantilla de treballadors públics,
buscant la manera d’esquivar
la prohibició de contractació
de nous treballadors públics
imposada pel govern del PP.
Vam trobar un ajuntament
mancat de projectes de futur.
Hem iniciat una tasca de
definir nous projectes pel
futur de Ripollet, tot treballant-los de manera diferent,
basant-nos en la participació.
Són projectes transformadors
que impliquem un canvi en la
cultura política i en les maneres de fer de l’administració,
amb un treball transversal
dels diferents departaments
de l’ajuntament i buscant la
implicació i el protagonisme
de la comunitat ciutadana. En
aquest darrer any se n’estan veient les concrecions.
Aquesta tasca està començada, però és un treball a mitjà
termini. Cal més temps per a
consolidar a Ripollet les polítiques transformadores que
hem endegat, per això serà
necessari comptar un altre
cop amb la confiança majoritària de la ciutadania.

El govern de Decidim no ha
complert amb les expectatives, no ha estat capaç de fer
pràcticament res del que va
dir que faria i no ha tingut
clar que volia fer amb Ripollet en cap moment.
Aquest govern no ha fet: el
quart institut, el soterrament
de la C58, el tancament de
l’Ecoparc, la recollida selectiva porta a porta, etc. Per altra
banda, sí que ha fet: tenir els
carrers bruts, continuar sent
la tercera població del Vallès
amb la taxa d’atur més elevada, malgastar els recursos en
festes, barallar-se entre ells.
A Decidim li ha faltat capacitat de diàleg amb la resta
de grups municipals per
arribar a acords importants
pel municipi. Un govern
que ha perdut als 2 regidors
que representaven a Podem,
un govern que finalment
acabarà amb 7 regidors de la
CUP i ni tan sols han estat
capaços d’entendre’s entre
ells mateixos. Ripollet ha
perdut 4 anys i els veïns i
veïnes es mereixen un equip
cohesionat, amb ganes, amb
formació, amb experiència
de gestió per tirar endavant
la nostra ciutat, un equip que
el PSC de Ripollet presentarà
a les pròximes eleccions de
maig, per tornar a guanyar les
eleccions i que el seny torni a
la nostra població.
La legislatura municipal s’ha
esgotat, cal pensar en el futur
de Ripollet.

En el presente momento de la legislatura y cuando faltan unos cinco
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 el mes de Noviembre, teníamos
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, Ripollet
sigue siendo el municipio con más
gasolineras de nuestro entorno y la
tasa de paro en nuestro municipio
se encuentra entre las más altas del
Vallés Occidental). 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 e infraestructuras
de calidad.

A pesar de las promesas no
bajaron las tasas municipales. Los enormes gastos en
propaganda participativa no
han tapado la falta de resultados. Un año más hemos
sido lugar para festejar, beber,
bailar o pintar en la calle por
un mundo mejor. Pero a la
hora de la verdad, los escolares empezaron el curso
en barracones y nuestros
mayores pasean en un solar
vacío aún muy lejos de ser un
equipamiento a su servicio en
Ripollet.
Desde el Partido Popular nos
hemos ocupado de problemas reales: Que el casal d’avis
funcione todo el año, incentivos para aumentar vivienda
asequible par jóvenes, alertar
del peligro de riada con un
río lleno de obstáculos, pedir
una papelera donde hacía
falta, etc. son algunos de los
temas en los que hemos procurado mejoras en beneficio
de todos. Por contra, las proclamas del gobierno radical
y separatista de Ripollet aumentaron los desilusionados
en 2018. Desde el PP reivindicamos con hechos el valor
de trabajar en mejoras reales
que favorezcan el bolsillo,
los servicios y la convivencia
de todos los que vivimos en
Ripollet.
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Queda molt per fer, fem-ho
possible!
Lurdes Serra
ERC-Junts per Ripollet-AM
En arribar al final d’aquesta legislatura, aquest 2018
pot ser una oportunitat per
observar la feina feta des del
govern municipal, la qual valorem positivament en alguns
aspectes i alhora la critiquem.
Creiem que el govern ha fet
molt bé de posar l’atenció
en àrees necessàries com la
millora de l’administració o
la justícia social. Tanmateix,
tornem a criticar la seva lentitud d’acció i la poca ambició
política en alguns àmbits.
Sabíem que partíem d’una
situació molt precària pels
desgoverns anteriors, però
calia posar-hi solucions efectives de forma immediata des
d’un inici. A més, el govern
continua sent incapaç de fer
unes ordenances progressives
com tocaria i no és capaç
tampoc d’establir un pla de
manteniment de les instal·
lacions locals. S’ha fet feina,
però el govern podria haver
fet molt més i millor. Malgrat
tot això, quan el govern ha
treballat amb el nostre grup
hem avançat substancialment
en molts àmbits per fer més
amable el dia a dia de la gent
de Ripollet: Taula Benestar
Animal, nova planificació
escolar, nou projecte per la
residència, Pla de Mobilitat,
estudi específic de mobilitat
pels barris del Nucli Antic
i Centre, Taula Diversitat
Funcional i accions a la via
pública derivades d’aquesta,
nou model de Festa Major,
entres d’altres. Queda encara molt per fer, nosaltres ja
estem preparats per fer-ho
possible. SOM-HI!

Un altre any perdut
Xavier Peñarando
PdCat

Un nuevo año perdido
Mònica Laborda
Regidora no adscrita

Novament, hem de fer una
valoració del Govern Municipal aquest 2018. Li hem de
reconèixer la seva capacitat
d’organitzar festes, que aquesta
legislatura i el seu govern passaran a la història els de les festes.
A partir d’aquí, si deixem de
banda la senyalització d’alguns
carrers i quatre petites actuacions, hem de dir, clarament,
que ha estat un altre any perdut.
Tenim un Govern que es
caracteritza per la seva paràlisi.
On estan les modificacions al
món de la cultura, la participació activa de la ciutadania, el
regidor de barri, el tancament
de l’Ecoparc, la nova gestió municipal, la recollida porta a porta
de la brossa domèstica i on està
la municipalització de serveis
bàsics. De fet, l’únic servei
que han municipalitzat en els
despatxos encara no han arribat
a exercir-lo, la neteja d’edificis
municipals. El cert és que el que
han aconseguit el Sr. Osuna i la
Sra. Castillejo és passar d’un govern en minoria de 8 regidors
a un govern amb encara més
minoria, donat que el Sr. Santos
ja no forma part del govern. Per
acabar-ho d’arreglar, el Sr. alcalde es justifica, quan critiquem
el seu immobilisme, que la
legislatura dura fins al final. És a
dir, ja ens avança que als darrers
mesos pretén fer tot el que no
ha fet durant la legislatura.
Ens hauria agradat que en lloc
de tant discurs triomfalista
hagués fet realitat les necessitats
del nostre municipi, mai hi
havia hagut una oposició tan
disposada a ajudar en tots els
temes que depenen de les administracions supramunicipals
i mai havíem tingut un govern
tan egocèntric i tancat en si mateix. Un govern en minoria que
no busca acords per millorar els
serveis i equipaments pels ripolletencs, sinó que es limita a tirar
endavant una estratègia ideològica confusa i que no dóna
resposta amb la velocitat que el
nostre municipi necessita.

Inicialmente Decidim empezó el grupo de Gobierno
con 7 regidores del Cop y 2
de Podemos y actualmente
quedan únicamente del Cop
vapuleando así a los votantes
que en su mayoría votaron a
Decidim por estar Podemos
dentro de la coalición. Este
año con la salida del otro
regidor de Podemos deja
latente la falta de cohesión
del partido y sus problemas
internos.
Los vecinos de Can Tiana,
recordarán sin duda, este año
como aquel en el que el gobierno permitió la construcción
de una gasolinera frente a sus
casas. La gestión del alcalde
ha mostrado nuevamente que
no está a la altura de lo que
Ripollet necesita y merece.
Apenas 5 meses para que
concluya la legislatura y el
gobierno local ya ha tocado
techo, el proyecto que intentaron conseguir haciendo
numerosos estudios pagando
a empresas externas, carece
de fundamento. Como es el
caso del intento fallido de
municipalizar el agua, mucho
tiempo, dinero y esfuerzo
gastados para intentar municipalizar para después echarlo
a rodar por falta de cintura
política y mano izquierda en
la negociación.
Las ordenanzas fiscales apenas
presentan propuestas nuevas
, y además lo hacen tarde,
sin ni siquiera conseguir
que entren en vigor el 1 de
enero. Y es que las ordenanzas fiscales son unos de los
principales instrumentos que
un Ayuntamiento tiene para
atraer inversión, para incentivar la actividad económica y
para generar riqueza. Pues lo
han vuelto a hacer, obvian el
poder de este instrumento .

Ripollet con vista a las
Municipales de 2019
Santos Gómez
Regidor no adscrit
Se acaba el año 2018 y, un año
más, podemos observar la dejadez y la inseguridad de nuestra
vía pública, el incivismo va en
aumento, calles sucias durante
días, parques y jardines prácticamente sin mantenimiento,
edificios municipales obsoletos,
instalaciones deportivas que
se caen literalmente, aceras
sin rehabilitar, falta de mobiliario urbano, ineficacia en
el control de plagas, falta de
asfaltado en muchas calles y
polígonos industriales dejados
por completo. Se podría decir
que es el área donde menos
se ha invertido y no por falta
de proyectos, sino por falta de
interés, nos encontramos con
un equipo de gobierno con
gafas de escayola que no ven
lo que una gran mayoría de
vecinos viven a diario, pero
también comprendo que para
el alcalde debe de ser difícil
gobernar y tomar decisiones
cuando han hecho de su figura
la de una marioneta donde los
hilos los mueven “LOS JEFES
DEL COP” desde la sombra.
Debe ser complicado querer y
no poder. A las puertas de unas
nuevas Elecciones Municipales,
observamos cierto nerviosismo
por parte del gobierno actual
de DECIDIM al darse cuenta
de sus errores. Es ahora, a menos de seis meses para elecciones, cuando intentan enderezar
el rumbo, Sres de DECIDIM,
debo reconocer que hay algo
que ustedes saben hacer muy
bien y es NO escuchar. Como
representante que fuí del actual
equipo de gobierno, me atrevo
a darles un consejo, aunque
sé sobradamente que no les
interesa y que no lo aceptarán,
LA MEJOR POLÍTICA, ES
LA QUE TE ENSEÑA EL
PUEBLO: ¡APRENDAN A
ESCUCHAR!.
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Torna la sala d’estudi nocturn

El pròxim dia 8 de gener, es tornarà
a posar en funcionament la sala d’estudi nocturn a les dependències de la
Biblioteca Municipal, un espai d’estudi
nocturn pels estudiants. Aquest servei
funcionarà des del dimarts 8 i fins al dia
27 de gener, en horari de 12 a 01 h en
dies laborables, i de 19 a 01 h en festius
i caps de setmana. Per poder-hi accedir,
caldrà presentar el carnet d’estudiant, i
no es podrà gaudir del servei de préstec.

nnnnnnn

Cursos de l’Escola de Música

L’Escola de Música de la SCV ofereix
nous cursos de curta durada, de musicoteràpia per embarassades, la música com
a eina de comunicació i estimulació i un
curs de percussió cultural amb música
africana. L’objectiu d’aquestes sessions
és motivar el descobriment personal i la
relació entre pares i infants en diverses
etapes del seu desenvolupament.
El regidor de Cultura, Oriol Mor, i organitzadors de l’Any del Llibre 2018, en una roda de premsa

nnnnnnn

L’Any del Llibre 2018 deixa
un Ripollet ple de lletres
El 23 de desembre va tenir lloc l’acte de cloenda de l’Any del Llibre, amb el
concert d’Els Miserables al Teatre Auditori. L’Any del Llibre s’ha convertit
en el màxim exponent del treball col·laboratiu, no només amb entitats, sinó
també a centres educatius, escriptors i artistes. El Consell d’Administració del
Patronat Municipal de Cultura va aprovar declarar l’any 2018 com a Any
del Llibre amb l’objectiu de situar el llibre i la lectura en el primer pla de les
polítiques culturals municipals. Amb aquesta idea, durant tot l’any, les entitats
locals i l’Ajuntament han treballat per crear sinergies que no només augmentin els índex de lectura al municipi, sinó també per facilitar-ne l’accés a tota a
població, entenent la lectura com una eina de desenvolupament positiu de la
comunitat i un element de democratització de la societat. Durant aquest any
també s’ha treballat per construir polítiques, eines i mecanismes per reforçar el
foment de la lectura que perduraran més enllà d’una commemoració, com és
el cas de la xarxa d’intercanvi de llibres, Llibres Lliures, o el nou espai Capmany que es va inaugurar al setembre. S’ha fet una diagnosi de les biblioteques escolars per conèixer l’estat de les mateixes i les seves necessitats; i des de
la Biblioteca municipal, s’han incrementat els lots de lectures deixades a les
escoles, les formacions i les visites escolars. A més, s’han millorat equipaments
escolars i s’ha promocionat el programa Emparaulem-nos, S’ha desenvolupat
el programa Ripolletres, amb l’objectiu de donar difusió als autors i autores
locals i conservar el nostre fons bibliogràfic i s’ha creat un nou element del
Bestiari, la Xamuskina, en la línia de vincular el nostre patrimoni i la cultura
popular amb el foment de la lectura. El regidor de Cultura, Oriol Mor, ha
valorat positivament l’Any del Llibre i ha destacat “el treball conjunt amb les
entitats per aconseguir uns objectius clars que ens fan avançar en les polítiques
culturals”. Segons Mor, la quarantena d’activitats organitzades per les entitats
locals “demostra que quan obrim i fem propostes obertes a les entitats, elles
també se les fan seves i aporten el seu granet de sorra”.

nnnnnnn

Èxit de la Marató de TV3 a Ripollet
Una desena d’entitats de Ripollet van
reunir més de 4.000 € per a la Marató
de TV3 d’enguany, que se centrava en
la lluita contra el càncer.

nnnnnnn

El Gran Recapte recull més de
13.500 kg d’aliments a Ripollet

El Gran Recapte va recollir 13.545 kg
d’aliments entre el divendres 30 de
novembre i el dissabte, 1 de desembre.
Aquesta xifra situa la recollida en uns 3
mil menys que l’any passat, que es varen
recollir 16.880 kg. Daniel Reguero, coordinador del Gran Recapte a Ripollet,
ha considerat aquest número com “un
resultat positiu”, ja que, segons la seva
experiència i tenint en compte les enquestes oficials, “el 50% de les persones
que entraven als supermercats tenien
problemes per arribar a final de mes”.
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L’AFEGIT
Ramon Martos
Obertura de la Jornada sobre la pòlio

nnnnnnn

Jornada-debat sobre la pòlio a Ripollet

El passat 11 de desembre, el Centre Cultural va acollir el primer Espai
de Debat de l’Associació Entretots a Ripollet. La delegació vallesana de
l’entitat, amb una jornada sobre la pòlio i la síndrome postpòlio. L’acte
va comptar amb el coordinador de l’entitat a Ripollet, Alberto Castro, la
terapeuta Gestalt Carme Garrido, la nutricionista del Clínic Sara Castro i
un especialista de l’Institut Guttmann, Enric Portell.

Uns 180 joves de l’Institut Lluís Companys van fer un enorme llaç humà

nnnnnnn

Ripollet commemora el Dia mundial de la Sida

El passat dia 30 de novembre, Ripollet va recordar les víctimes de la Sida,
amb un llaç humà vermell contra l’estigma i la discriminació, un manifest
a càrrec de les entitats Gais Positius i Proud Ripollet. També es va distribuir informació i material preventiu a la plaça d’Emma Maleras i la plaça
de Pere Quart, a càrrec dels alumnes dels Cicles Formatius d’Integració
social i Atenció a les persones en situació de dependència i es va fer una
xerrada-debat a càrrec de Proud Ripollet.

nnnnnnn

Col·laboració estreta entre empresaris i l’Ajuntament

El passat dimarts, 18 de desembre, es va presentar la nova Associació
d’Empresaris de Ripollet, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament i que
forma part d’un nou Pla d’Acció per la millora dels polígons. Aquesta
associació actuarà d’interlocutora per conèixer les necessitats i problemàtiques dels polígons. El Pla d’Acció ja compta amb el suport de l’AMB, i
s’espera que la primera fase compti amb una subvenció de 850.000 € de la
Diputació de Barcelona, el 2019.

Historiador local i coordinador del GER
—
Va presentar el llibre Història d’un oblit.
Quatre xarnegos i dos desgraciats el
passat 30 de novembre, sobre la lluita
antifranquista, obrera i clandestina, als
municipis de Cerdanyola i Ripollet del
1960 al 1977.
—
A qui es refereix el títol del llibre?
Fa referència a la composició de la militància clandestina que, majoritàriament,
estava formada per “xarnegos”, per persones
provinents de fora de Catalunya, com ara
Andalusia o Extremadura. Els “desgraciats” eren les persones nascudes al municipi
que també hi formaven part.
Què és el que més l’ha impactat
durant la recerca
El 2014 vaig fer una enquesta a 280
persones que eren a Cerdanyola o Ripollet
abans del 1975 i no militaven en la clandestinitat. Entre ells, vaig trobar que gairebé
el 45% de les persones enquestades mostraven indiferència respecte de la dictadura
o n’estaven a favor, indiferentment del seu
lloc de procedència. Vivien en un univers
paral·lel als que feien lluita clandestina.
Això, i que durant aquest període. L’Ajuntament de Ripollet, fidel al règim franquista, estava en mans de catalans.
Per què aquest oblit?
Perquè durant la Dictadura i la Transició,
es va passar d’un estat de molta necessitat
de millora personal, a una certa estabilitat.
La gent volia tenir un cotxe, una casa...
Això crea una dissociació amb la gent
antifranquista i quan es fa la Transició,
hi ha un acord entre forces polítiques que
normalitza la situació.
I aquells que van lluitar contra
el feixisme?
La majoria eren gent molt modesta, lluitadora, que se la jugaven, que els acomiadaven, perseguien i posaven a la presó. Hi
va haver dues amnisties, una política i una
laboral. Jo mateix vaig estar a punt d’estar
sotmès a un Consell de Guerra. Em demanaven 6 anys, i me’n vaig escapar pels pèls.
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PARLEM
AMB...

La Gresca, 25 anys
de projecte transversal
La Graci Mora i la Marta Buxó porten més de vint anys educant a Ripollet. Concretament al Barri del Pont Vell, que elles anomenen barri de
“frontera” i que té un passat “interessant”. De patir per haver de passar
per sota la Carretera Nacional, a formar part de facto de Cerdanyola;
elles han format part de la transformació integral d’un esplai i del barri
on es troba. Aquest any han fet 25 anys i volen dedicar la festa a gaudir
amb tots els veïns i el barri que s’han fet seu.
Com va començar La Gresca?
Graci Mora: Van ser una sèrie de voluntaris d’altres associacions que van veure que el barri del Pont Vell no tenia cap
oferta educativa. Llavors estava al mig del no-res, entre la
Carretera Nacional i el riu i era una mica “interessant”. Més
d’un dia preferies arriscar-te a creuar la carretera en comptes
de passar pel túnel soterrat de vianants.
Què va canviar?
Marta Buxó: Els primers set anys es feia només esplai de dissabte i colònies d’estiu. Però calien canvis i vam fer una anàlisi participativa, amb associacions, veïns i infants. Com que
estava aïllat, el barri sempre havia tingut un teixit associatiu
molt potent. L’anàlisi va durar dos anys i ens vam adonar que
es necessitava un punt de trobada de joves i tenia una sèrie de
problemes de brutícia i mal comportament on l’educació dels
infants podia ser essencial.
La Gresca va créixer.
GM: Amb subvencions aquí i allà vam anar millorant. Vam
muntar una aula d’informàtica quan els infants no tenien
alfabetització digital. Ens va caldre personal administratiu i
monitors formats, però vam mantenir els voluntaris per l’esplai de dissabte. Els set voluntaris que tenim ara van ser tots
infants que venien de petits. Ara tenim un programa diari per
a totes les edats, on els joves aprenen a ser autosuficients.

nnnnnnn
“Els infants que fan
2 hores extracurriculars
al dia van 5 anys més
avançats que els que
no en fan”
nnnnnnn

I els grans també van a l’esplai?
MB: El barri ha canviat, la població original ha envellit i hi
ha molts infants immigrants. Ara que els joves ja tenen mòbils, els grans fan cursos d’informàtica per estar al dia. A més
de tallers de meditació, de memòria, ball... i un casal d’estiu
per a la gent gran!
La Gresca és també un centre d’acollida?
GM: Sí. Fem de punt d’informació i d’acollida. El 75% dels
infants vénen becats de Serveis Socials i treballem amb les
famílies perquè sàpiguen que també és casa seva. Una de les
noves reivindicacions és l’educació 360 o a temps complet.
L’educació ha de ser contínua, no només a l’escola.
Aprofitareu la festa per fer una mirada enrere?
MB: Després de dues diagnosi completes i un pla estratègic, estem a l’aguait els 365 dies per millorar. Per aquest motiu, la festa
que farem el març serà per nosaltres, però sobretot pel barri.
I el futur?
GM: Hem passat èpoques de tot tipus, crisis, baixades de
subvencions... ara podem dir que estem consolidats i el que
queda és seguir treballant.
Albert Borrell
Intus
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l’Agenda
Divendres 21
TALLER DE NADAL:
ESTAMPACIÓ DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca

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

desembre 2018/gener 2019

TEATRE: ELS PASTORETS

A les 18 h, al Centre Parroquial

Amics del Teatre ofereix, un any més,
una adaptació de l’obra de Folch i
Torres, concretament, de Marta López,
qui també dirigeix el muntatge.
Venda anticipada d’entrades a
amicsdelteatre.cat.
Organitza: Amics del Teatre

De dilluns a dissabte, de 10.30
a 14 h i de 17 a 20.30 h.
El 31 de desembre, de 10 a 19 h,
i el 5 de gener, de 10 a 14 h

De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

A càrrec de Ramon Argenté.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

TRENET DE NADAL

Dissabte 22

EL QUINTO DELS DIABLES

DONEM JOC:
RECOLLIDA DE JOGUINES

Organitza: Diables de Ripollet

TALLER: IOGA EN FAMÍLIA

D’11 a 12.30 h, al Centre Cultural

Adreçat a famílies amb infants de 5 a 12 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

STORYTIME: SANTA’S ELVES
A les 11.30 h, a la Biblioteca

Contes en anglès, a càrrec de MT Idiomes
Kids&Us Ripollet. Per a infants de 4 a 8
anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

NADALES AL MERCAT

A les 11.30 h, al Mercat Municipal

A càrrec de la Coral Tradicional de la
Societat Coral “El Vallès”.
Organitza: Societat Coral “El Vallès”

Fins al 6 de gener, al Mercat
Municipal

Fins al 5 de gener, al vestíbul
del Mercat Municipal

NITS DE MÚSICA: EL GUATEQUE

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

PROJECCIONS AL MERCAT
MUNICIPAL

EMBOLICAMENT DE REGALS

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

De 9 a 14 h i de 17 a 21 h, davant
del Centre Cultural

Més Nadal
+ Ciutat

De 22 a 02 h, al Centre Cultural

Diumenge 23

Fins al 5 de gener

Del 27 al 29 de desembre i del 2 al 4
de gener, de 10 a 13.30 h i de 17
a 20.30 h. El 31 de desembre, de 10
a 14 h, i el 5 de gener, de 10 a 13.30 h.
Parades al c. Nou i al c. del Sol.

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

CONCERT: LA JAM DE NADAL
DE SAM VIU
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

ACTE DE CLOENDA DE L’ANY
DEL LLIBRE
A les 18 i 20 h, al Teatre Auditori

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

TEATRE: ELS PASTORETS

A les 18 h, al Centre Parroquial

Organitza: Amics del Teatre

AQUEST NADAL US
FAREM MOLTS REGALS!
Fins al 5 de gener,
als comerços de la UCR

EL TIÓ DE LA UCR

Fins al 5 de gener,
als comerços de la UCR

COMPRAR AMB
CARMANYOLA MOLA!
Fins al 5 de gener,
al Mercat Municipal
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EL QUINTO DELS DIABLES

Diumenge 30

CARTER REIAL

Organitza: Diables de Ripollet

RECOLLIDA DE CARTES
PER ALS REIS MAGS

Organitza: AV Can Vargas

De 18 a 21 h, al Centre Cultural

Dimarts 25

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

Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

EL QUINTO DELS DIABLES

TEATRE: ELS PASTORETS

Organitza: Diables de Ripollet

Organitza: Amics del Teatre

De 17.30 a 20 h, a la seu de l’AV Can
Vargas (c. de Federico García Lorca, 5)

Divendres 4

A les 18 h, al Centre Parroquial

CARTER REIAL

Dimecres 26

Dilluns 31

Organitza: AV Can Vargas

EL QUINTO DELS DIABLES

BENVINGUT 2019!

Organitza: Diables de Ripollet

Campanades de Cap d’Any.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

De 18 a 21 h, al Centre Cultural

De 18 a 21 h, al Centre Cultural

TEATRE: ELS PASTORETS

A les 24 h, a la pl. de l’Església

A les 19 h, al Centre Parroquial

FESTES DE CAP D’ANY

Dijous 27

discomòbil. Organitza: Sam Viu
Al recinte firal. Revetlla amb punxadiscos.
Organitza: L’Aresta. Venda d’entrades a
l’entitat i al Drac Màgic: 10 euros (amb
consumició)

Organitza: Amics del Teatre

50 ANYS DE REIS:
TALLER DE CORONES

De 17 a 21 h, al Centre Cultural

Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

TALLER DE 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
50 ANYS DE REIS:
TALLER DE CORONES

De 10 a 14 h, al Centre Cultural

Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

DONEM JOC:
MERCAT D’INTERCANVI

De 10.30 a 13.30 h, a la pl. del Molí

A partir de les 00.30 h
Al parc del riu Ripoll. Revetlla amb

Gener 2019
Dimecres 2
VIU EL MERCAT SETMANAL

Fins a les 15 h, al Mercat Setmanal

Sorteig d’un iPhone, a les 13.30 h, a les
pistes de l’ESBAR. Butlletes, a les parades
del Mercat Setmanal.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
paradistes del Mercat Setmanal

RECOLLIDA DE CARTES
PER ALS REIS MAGS

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

Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

Hi haurà xocolata i activitats infantils.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
Protecció Civil

Dijous 3

TEATRE: ELS PASTORETS

De 18 a 20 h, al Casal de Joves

A les 18 h, al Centre Parroquial

Organitza: Amics del Teatre

NIT DEL PESSEBRE

De 20 a 1 h, a la seu de l’Agrupació
Pessebristes (c. dels Afores, 14)

Nits de Música de l’AETMV i actuació de
La Careta Teatre, d’Amics del Teatre i de
la Societat Coral “El Vallès”.
Organitza: Agrupació Pessebristes

TALLER: SCRAPBOOK

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

RECOLLIDA DE CARTES
DELS REIS D’ORIENT

A les 17.30 h, al parc de Maria Lluïsa
Galobart

Amb l’animació de La Careta Teatre.
Organitza: AV Maragall

De 17.30 a 20 h, a la seu de l’AV Can
Vargas (c. de Federico García Lorca, 5)

RECOLLIDA DE CARTES
DELS REIS D’ORIENT

A les 17.30 h, al parc de Maria Lluïsa
Galobart

Amb l’animació de La Careta Teatre.
Organitza: AV Maragall

REIS MAGS PAH 2019

A partir de les 18 h, al local de la PAH
(ptge. Monturiol, 2D)

Els Reis Mags portaran joguines solidàries,
recollides per l’entitat.
Organitza: PAH Ripollet-Cerdanyola

Dissabte 5
50 ANYS DE REIS:
CAVALCADA DE REIS

A partir de les 17.30 h, des del barri del
Pont Vell

Celebració dels 50 anys de la Cavalcada de
Reis a Ripollet. Ses Majestats faran la seva
entrada, a partir de les 17.30 h, pel barri
del Pont Vell. A continuació, s’acompanyarà
la comitiva reial fins al parc del riu Ripoll,
on tindrà lloc el lliurament de les claus de
totes les cases. La Cavalcada començarà
al voltant de les 18.30 h, des del carrer
de Balmes. Retransmissió en directe, a
Ripollet Ràdio.
Organitza: Ripollet Costums i Tradicions

Dilluns 7
CONCENTRACIÓ: PENSIONS DIGNES
A les 18 h, a la pl. de Pere Quart

Organitza: Marea Pensionista Ripollet

Dimecres 9
HORA DEL CONTE:
PRINCESES PITIPITESES

A les 17.30 h, a la Biblioteca

A càrrec de Blai Senabre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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Dijous 10

Dilluns 14

Dijous 17

CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
EL PROFESOR LAYTON Y SUS
DIVERTIDOS MISTERIOS

CAFÈ LITERARI:
EL AMANTE DE LADY CHATTERLEY

BIBLIOSOUND

A les 17.30 h, a la Biblioteca

Per a infants de 8 a 12 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 11
LECTURES DRAMATITZADES

A les 19 h, a l’Espai Domènec Torras
(vestíbul del Teatre Auditori)

Organitza: Amics del Teatre

Dissabte 12

De 15.30 a 17 h, al Centre Cultural

Organitza: AETMV

Concert d’un grup local.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

BIBLIOLAB CREATIU:
SCRAPBOOK CREATIU

Divendres 18

Taller per a adults a càrrec de Kevin
Muñoz. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

RIPOLLETRES: STELLA: EL CENTRO,
DE SANTIAGO GUERRERO

A les 18 h, a la Biblioteca

TALLER PER A ENTITATS:
ELABORACIÓ DE CARTELLS
AMB PROGRAMARI LLIURE

De 19 a 22 h, al Centre Cultural

Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER: IOGA EN FAMÍLIA

Dimarts 15

Adreçat a famílies amb infants de 5 a 12
anys. Preu: 4 €/infant.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA LLEGIR
EL TEATRE: AFANYS D’AMOR
PERDUTS

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
SONS PER A NADONS

A càrrec de Mònica López. Cal inscripció.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 11 h, al Centre Cultural

A les 11.30 h, a la Biblioteca

A les 18.30 h, a la Biblioteca

Taller on els més menuts gaudiran d’un
massatge sonor amb bols tibetans i altres
instruments. A càrrec d’Alquimia Musical.
Per a infants de 0 a 3 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 16

Diumenge 13

Vius a Ripollet, tens menys de 18 anys i
t’agrada llegir còmics? Vine al nostre Club!
Organitza: Institut Lluís Companys

37è CROS VILA DE RIPOLLET
I CROS ESCOLAR
A les 9.30 h, al parc dels Pinetons

Cros local escolar i cursa popular gratuïta.
Inscripcions federades i populars, a
pame-ripollet.org. Inscripcions escolars, al
coordinador/a d’esports del centre educatiu.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i RUA

CLUB DE LECTURA DE CÒMIC:
ARRUGAS

A les 16.30 h, a la Biblioteca Andreu Solà
(Institut Lluís Companys)

LLEGIM I CREEM: MASCOTES
A les 17.30 h, a la Biblioteca

Descobreix un munt d’històries sobre les
mascotes més estranyes i divertides. Per a
infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

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

A les 20 h, a la Biblioteca

De la Cia. Únics Produccions. Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 19 h, a la Biblioteca

Organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: BONA GENT

A les 21 h, al Teatre Auditori

Un espectacle únic i irrepetible, amb
Quim Masferrer, perquè el públic n’és el
protagonista. Entrades exhaurides.
Organitza: AETMV

Dissabte 19
TALLER: CUINA EN FAMÍLIA
A les 11 h, al Centre Cultural

Per a famílies amb infants de 5 a 12 anys.
Preu: 4 €/infant.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
BITXOS
A les 11.30 h, a la Biblioteca

A càrrec de la Cia. Patawa. Per a infants
de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

PRESENTACIÓ: 126a FESTA
DE SANT ANTONI ABAT

A partir de les 12 h, al Centre Cultural

Presentació a càrrec del pregoner, Salvador
Gorina, i ofrena al monument de la Festa de
Sant Antoni Abat. Hi actuaran l’Agrupació
Musical de Cerdanyola del Vallès i la coral
Veus del Vallès de la Societat Coral “El
Vallès”. Mercat de Sant Antoni, a la pl. de
Pere Quart, durant tot el dia.
Organitza: Comissió Organitzadora de la
Festa de Sant Antoni Abat de Ripollet

REPRESENTACIÓ: QUADRE
ESCÈNIC DEL CASAL D’AVIS

Hora a concretar, al Teatre Auditori

Organitza: Casal d’Avis
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Diumenge 20

TROBADES AMB L’ART
A concretar

126a FESTA DE SANT ANTONI ABAT
Tot el dia, a diversos espais

Durant tot el dia, Mercat de Sant Antoni, a la pl. de Pere Quart.
7 h Diana de traginers.
8 h Benedicció de les coques i esmorzar de traginers al Recinte Firal.
De 8 a 12 h lliurament de coques als socis a l’escola Anselm Clavé.
9 h Concentració a cal banderer, Família Fonollet-Paños. Precedits
per l’Agrupació Musical de Cerdanyola, caminada fins a l’Església.
9.30 h Ofici solemne amb l’actuació de la Societat Coral “El Vallès”.
11 h Concentració de cavalleries i carros participants, al Recinte Firal.
12 h Benedicció d’animals, al c. Nou/c. Anselm Clavé. Inici de la desfilada.
13 h Desfilada individual a la pl. Onze de Setembre.
14 h Lliurament de records als participants.
A partir de les 15 h Dinar dels Tres Tombs al Pavelló, concert i ball.
Organitza: Comissió Organitzadora de la Festa de Sant Antoni Abat

Dimarts 22

Divendres 25

CLUB DE CÒMIC INFANTIL:
LES JOIES DE LA CASTAFIORE

MOVEM EL TEATRE

Tot el dia, a diversos espais

Més informació, al Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

STORYTIME: THERE’S NO
PLACE LIKE ESPACE

A les 11.30 h, a la Biblioteca

Contes en anglès, a càrrec de MT Idiomes
Kids&Us Ripollet. Per a infants de 3 a 8
anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Diumenge 27
JUGA AMB LA HISTÒRIA:
CONEIX LA TEVA HISTÒRIA FAMILIAR
A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

Vine a construir un arbre genealògic 3D i
explica’ns quina és la teva història. Places
limitades. Cal inscripció prèvia, abans del
dia 25, contactant amb el CIP.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Amb motiu de la seva projecció, el dia 30.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV
i Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran de Ripollet

9.15 h Monòleg sobre rodes.
12 h Espectacles a la memòria, a l’Estanc
Solà. Recollir invitacio prèvia a la botiga.
16 h Les companyies es traslladen al c.
Sant Jaume, amb Innedit Dance Complex.
18.30 h Els inicis de l’Associació, al
Mercat Municipal
20 h Trobades de llum, al voltant del
Teatre Auditori.
Més informació, al web de l’entitat.
Organitza: AETMV

Dimecres 23

CLUB DE LECTURA:
SENTIT I SENSIBILITAT

CLUB DE LECTURA CHICK LIT:
ME QUIERO MÁS A MÍ

HORA DEL CONTE: RONDALLES
A LA VORA DEL FOC I MÉS

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

Comentarem la tercera novel·la de l’autora
local Tamara Marín. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 17.30 h, a la Biblioteca

Per a infants de 8 a 12 anys. Cal inscripció.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

NITS DE MÚSICA: MÉS SOBRE LA
FLAUTA MÀGICA DE W.A. MOZART
A les 18 h, al Teatre Auditori

A les 17.30 h, a la Biblioteca

A càrrec de Sònia Fernández. Per a infants
a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

XERRADA: CONSELLS ALIMENTARIS
DESPRÉS DE LES FESTES
A les 19 h, al Centre Cultural

A càrrec de la nutricionista Sara Castro.
Organitza: Grup de Dones per la Igualtat

A les 18.30 h, a la Biblioteca

MÚSICA: LA VIOLA CELTA: L’HOME
I LA NATURA
A les 21 h, al Teatre Auditori

Recorregut per la música celta de la mà
de Jordi Savall a la viola, acompanyat
d’Andrew Lawrence-King (arpa irlandesa i
saltiri) i Frank McGuire (bodhran).
Organitza: AETMV

Dissabte 26

Dimecres 30
LABORATORI DE LECTURA:
LA MILLOR CASA DEL MÓN
A les 17.30 h, a la Biblioteca

A través de la lectura, es reflexionarà sobre
com hauria de ser la llar ideal. Per a infants
a partir de 4 anys. Cal inscripció.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 19 h, a la Biblioteca

CINEFÒRUM

A les 19 h, al Centre Cultural

Organitza: Grup de Dones per la Igualtat

CLUB DE LECTURA PER A
FAMILIARS I AMICS: TIGRES
DE VIDRE

A les 17.30 h, a la Biblioteca Andreu Solà
(Institut Lluís Companys)

Organitza: Institut Lluís Companys

TALLER D’IL·LUMINACIÓ

ÒPERA: LA FLAUTA MÀGICA

Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

Projecció de la gravació en directe, des de
l’Scala de Milà, de l’òpera de W.A. Mozart.
Organitza: AETMV

A les 9.30 h, al Centre Cultural

TALLER MONOGRÀFIC:
SANT VALENTÍ

A les 9.30 h, al Centre Cultural

Organitza: Racons per gaudir Palau Ausit

A les 20.30 h, al Teatre Auditori
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Dijous 31

Exposicions

XERRADA: CONSUM ESTRATÈGIC

CENTRE CULTURAL

A les 19.30 h, al Centre Cultural

Organitza: Ripollet per la Independència

Altres activitats
TALLERS DEL KFTÓ

Dimarts, de 18 a 20 h: Plats típics del món
Dimecres, de 18 a 20 h: Maquillatge
Dijous, de 19 a 20.30 h: Llengua de signes
Dijous 3 de gener, de 17.30 a 19 h: Inici
del taller d’scrapbook
Taller per a joves a partir de 12 anys.
Inscripcions a kftoripollet@gmail.com.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Fins al 29 de desembre,
a la Sala d’Art
“Armand Lluent”
Exposició de les obres del pintor
Armand Lluent.
Del 2 al 31 de gener, a la Sala d’Art
“Elucubracions de gran format”
Exposició de pintures de l’artista
cerdanyolenc Antonio García Iglesias,
amb una dilatada trajectòria i un gran
volum d’obra vinculat a l’Associació
d’Artistes Plàstics de Cerdanyola.

CURS DE CUINA TRADICIONAL
El 7 de gener, al Centre Cultural

Inici del curs trimestral, tots els dilluns, de
19 a 22 h. Inscripcions, al Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ENCANTS DELS ATURATS

Tots els dissabtes, a la pl. de Pere Quart

Mercat de segona mà, intercanvi i artesania,
els dissabtes no festius, de 9 a 15 h.
Organitza: Associació d’Aturats Ripollet
i Cerdanyola i Parados Unidos RipolletCerdanyola.

De 18 a 20 h. Preu: 3 €.
Organitza: Casal d’Avis

34è CONCURS DE PESSEBRES

CIP MOLÍ D’EN RATA

Tots els diumenges, al Casal d’Avis

Fins al 26 de gener

Poden participar els pessebres instal·lats
a domicilis particulars. Inscripcions, al
Centre Cultural o a la seu de l’Agrupació
de Pessebristes. Visita del jurat, 27 i 28
de desembre. Lliurament de premis, 19 de
gener, al Centre Parroquial, a les 12.30 h.
Organitza: Agrupació de Pessebristes

4t CONCURS D’INSTAGRAM DE LA
FESTA DE SANT ANTONI 2019

“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.

Del 20 al 27 de gener

Puja les teves fotos de la Festa de Sant
Antoni Abat a Instagram amb l’etiqueta
#santantoni19_afocer. El veredicte es farà
públic el dia 2 de febrer. Premi: cap de
setmana per a 2 persones. Bases a afocer.cat.
Organitza: AFOCER

TALLER DE FIBROMIÀLGIA
Del 22 de gener al 26 de febrer

Taller al CAP Pinetons, de 10 a 12 h.
Inscripcions als CAPs. Adreçat a persones
amb diagnòstic de fibromiàlgia.

AGRUPACIÓ
DE PESSEBRISTES

Fins al 20 de gener
39a Exposició de pessebres
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 14 de gener al 3 de febrer,
al vestíbul
“Festa de Sant Antoni Abat”
Exposició fotogràfica de la celebració
de la Festa de Sant Antoni Abat a
Ripollet, a càrrec d’Acció Fotogràfica
i de la Comissió Organitzadora de la
Festa de Sant Antoni Abat.

BALL PER A LA GENT GRAN

“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.
* Les instal·lacions el CIP Molí d’en
Rata romandran tancades del 22 de
desembre fins al 7 de gener, ambos
inclosos.

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals
que organitzin actes el mes
de febrer, poden enviar
la informació abans del
21 de gener al correu
electrònic info@ripollet.cat.

Fins 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.
Del 2 al 31 de gener
2n Memorial Ramon Lorenzo
Fotografies de natura participants
en el 2n Memorial Ramon Lorenzo
d’Acció Fotogràfica.
25è aniversari de l’Associació
d’Espectadors del Teatre del
Mercat Vell
Exposició que recull els 25 anys d’història de l’AETMV, des dels orígens de
l’associacionisme a Ripollet, passant
per la fórmula de gestió de l’entitat i
la seva aposta cultural, fins a presentar alguns dels protagonistes de la
seva programació al llarg dels anys.

Venda d’entrades

Podeu informar-vos sobre la compra
d’entrades dels espectacles als webs
teatreauditoridelmercatvell.cat
espectadorsripollet.cat
amicsdelteatre.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
—Defensora de la ciutadania: 935 046 000
—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

Direcció: Toni Miralles
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...

María Jesús
García
Defensora de la Ciutadania
Segur que moltes persones recordaran
la María Jesús García amb un micròfon de Ripollet Ràdio a la mà, buscant
històries a peu de carrer pel programa
Tres minutos de gloria. Ara, les històries la buscaran a ella, perquè ha estat
nomenada Defensora de la Ciutadania. Periodista de professió, també va
ser directora de la Revista de Ripollet,
coautora del llibre Històries Compartides. La immigració dels anys seixanta i
noranta a Ripollet, voluntària de l’AECC
i col·laboradora puntual de moltes
altres entitats.
Per què et vas presentar al càrrec?
La veritat és que amics meus em van
animar a presentar-me. Van començar
a dir-me que potser jo tenia les qualitats
per ser aquesta persona, per la proximitat
amb la gent, que coneixia molta gent,
que tenia mà esquerra per tractar algunes
situacions difícils... I em va semblar una
figura molt interessant, la de Defensora.
Què et va cridar l’atenció?
La veritat és que jo coneixia la feina que
havia fet l’anterior Defensor, el Ramon
Costa, però va ser quan vaig decidir presentar-me que vaig conèixer en profunditat tot el que es pot fer. Em va semblar
molt interessant, perquè la figura del Defensor de la Ciutadania ajuda al fet que
hi hagi un bon govern, més transparent i
democràtic, que garanteixi, sobretot, els
drets de tots els veïns en una administració de proximitat com és l’Ajuntament.
Com definiries el paper de la Defensora de la Ciutadania?
És una figura més aviat de mediadora.
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Vetlla perquè els drets de les persones davant de l’administració o de les empreses
que estan vinculades a l’administració,
perquè tenen concessions o treballen directament per a ella, quan tu t’hi adrecis,
siguin totalment respectats. Per exemple,
quan tu presentes un ajut a l’Ajuntament
per a l’habitatge o a fer reformes a casa,
que t’atenguin com a qualsevol altre
seguint el procediment establert.
No vol dir que qui presenti una queixa
hagi de tenir la raó, però.
Jo hauré de valorar quina és la queixa,
què ha passat realment, i no he de dir ni
que el funcionari ha de tenir sempre la
raó ni que la persona la té sempre. Haurem de ponderar què ha passat. També
dir que la persona que té una queixa de
l’Ajuntament primer ha d’esgotar la via
administrativa i, si no té una resposta
correcta o no té resposta, llavors sí que
entraria jo en joc.
Creus que tindràs molta feina?
Sí, però jo crec que aquí, a Ripollet,
mirant les darreres memòries del Ramon
del 2015, hi havia unes dues-centes i poques actuacions de tota la població. Tenint en compte que som més de 37 mil
habitants, que aquestes dades són d’un
any sencer i que s’inicien molts tràmits,
vaig considerar que eren poques.
Proposes algun canvi significatiu
en el funcionament?
El tret més diferencial de la meva
proposta és que sigui mòbil, que cada
setmana siguem en un punt diferent de
Ripollet. Jo he proposat ubicar-nos a les
associacions de veïns i al Centre Cultural. Tot això, però, s’ha de concretar.
Tot i ser en uns altres espais, vull voltar
pel poble, perquè crec que facilitarà la
proximitat amb la gent. A més, a mi em
permetrà conèixer la realitat dels barris,
perquè una altra cosa que pot fer el Defensor és actuar d’ofici. Ser al costat dels
barris i conèixer les seves problemàtiques
també m’ajudarà a veure en què els puc
ajudar actuant d’ofici.
La teva feina té certes similituds amb
el càrrec, no?
Treballo al Departament d’organització
i planificació de la UAB. Estudiem com
treballen altres departaments, projectes
o serveis i mirem com poden millorar.
Vaig pensar: puc ajuntar una cosa amb
l’altra i a veure què surt!

nnnnnn
“Vull voltar pel poble,
perquè crec que
facilitarà la proximitat
amb la gent”
nnnnnnn
Quin és un dels reptes als quals t’hauràs d’afrontar?
Que la gent et reconegui com a Defensora. A vegades, les persones no saben
què fa el Síndic i, per tant, no s’adrecen a ell. Mirant una guia que va fer la
Diputació sobre com implantar aquesta
figura, aquest era un dels punts febles
que ells trobaven no només a Ripollet,
sinó a tot arreu. Per això jo vaig pensar:
moguem-nos pel poble, que la gent ens
conegui. També vaig proposar fer un pla
de comunicació que inclogués xerrades,
donar a conèixer la figura a les escoles,
als instituts o a l’escola d’adults, també a
través dels mitjans de comunicació, crear
una web més dinàmica on la gent pogués tenir informació... Això és deformació
professional periodística.
Al Ple del teu nomenament,
tot van ser elogis.
Tota vermella estava jo! Jo tinc clar
que em donarà molta feina però, potser
perquè per a mi va ser molt emotiva la
rebuda que em van fer, crec que també
em donarà moltes satisfaccions. Hi ha
moltes coses per fer.
Com per exemple...
Una de les coses que jo proposo és estar
al costat de veïns que tenen reclamacions
de serveis o infraestructures que necessita el poble. Per exemple, al Ple on se’m
va nomenar, hi havia pares i mares de
Pinetons o el col·lectiu que demana la
residència. Hi ha moltes més peticions:
l’hospital, el soterrament de la C58 o
l’arribada del tren a Ripollet.
Toni Miralles
Sandra Rivera
Intus

