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Les noves Ordenances
Fiscals introdueixen
noves millores socials
El plenari de l’Ajuntament va aprovar, a la sessió extraordinària del passat 10 d’octubre, la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de
taxes i impostos i de preus públics per a l’exercici 2020. La proposta de
Decidim va tirar endavant amb el vot favorable d’ERC, l’abstenció del PSC
i el vot contrari de C’s. Som no va assistir al Ple.
La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Economia, Pilar Castillejo, va voler destacar “el marcat caràcter social” de les Ordenances, amb mesures
davant l’emergència habitacional, per incentivar la retirada de l’amiant o
fer més accessibles els serveis socioeducatius. La modificació més significativa s’ha fet als preus dels serveis del Poliesportiu Municipal.

Castillejo va destacar, durant la seva intervenció, dos canvis en l’impost de l’IBI.
D’una banda, una bonificació del 80% a
aquells habitatges que formin part de la
Borsa de Lloguer municipal, per tal de
facilitar l’accés al lloguer a aquelles persones que ara tenen dificultats. D’altra banda, un recàrrec del 50% sobre els habitatges buits, amb l’objectiu de penalitzar
els grans tenidors amb un parc important
d’habitatges desocupats. Aquesta darrera modificació es pot aplicar atenent la
normativa fiscal actual en matèria d’habitatge, que defineix què és un habitatge
buit i determina que l’Ajuntament podrà
aprovar el seu cens d’habitatges desocupats després de signar un conveni amb la
Generalitat perquè el cedeixi.
Les Ordenances també recullen el compromís del govern municipal amb la retirada de l’amiant. Així, “a banda del nostre
compromís amb la retirada dels edificis municipals”, la tinenta d’alcalde va explicar que “volem afavorir els treballs que els
particulars puguin fer a les seves propietats, bonificant amb un
90% de la quota de l’impost de construccions sobre els treballs
de retirada”.
Quant a les taxes i preus públics, s’han volgut implementar mesures per desincentivar les activitats que puguin promoure la
ludopatia, incrementant la taxa de llicències d’activitats en l’epígraf que fa referència als salons de joc. També s’ha eliminat el
preu públic del Kftí, “en considerar-lo un servei socioeducatiu
adreçat a adolescents i joves que el necessiten, igual que tenim el
servei socioeducatiu de la Placeta, adreçat a infants”.
A més, entre altres modificacions, la regidora d’Economia va
destacar que s’han ajustat els preus del servei de grua als del nou
contracte vigent i s’ha eliminat el preu per expedició de documents per a tots els informes vinculats al reagrupament familiar.

D’esquerra a dreta, Meritxell Caler, 3a tinenta d’alcalde; Pilar Castillejo,
1a tinenta d’alcalde i José María Osuna, alcalde de Ripollet

Revisió de les taxes dels serveis esportius

Aquesta taxa és la que ha patit un major canvi i ha estat incorporada al sistema general de recaptació de l’Ajuntament, aprofitant
la futura integració dels patronats. La modificació respon, principalment, a l’aplicació, com va explicar la regidora, “del principi d’igualtat tributària, eliminant les discriminacions per raons
d’origen que contenia fins ara la taxa” i que comportava un preu
més alt a les persones no empadronades a Ripollet. Així, s’ha
decidit fer una mitjana, fet que comporta increments que van
dels 0,40 € mensuals, per les activitats dirigides per abonats, als
3 € mensuals per família, en els abonaments familiars complets.
D’altra banda, s’ha eliminat la taxa per utilització de la piscina
per als infants dels casals d’estiu i s’han mantingut els preus dels
cursets de piscina d’escoles i instituts i dels col·lectius vulnerables, com ara majors de 60 anys i amb necessitats especials.
A la sessió plenària, de caràcter extraordinari, també es va aprovar inicialment la dissolució dels patronats municipals de Cultura; Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació; i Esports.
Aquest altre punt va comptar amb l’abstenció de C’s i el vot
favorable de la resta de grups.

4/

Núm. 252 — Novembre 2019

IBI

80% DE BONIFICACIÓ
EN LA PROMOCIÓ
DEL LLOGUER
90% DE BONIFICACIÓ
EN LA RETIRADA
DE L’AMIANT
50% DE RECÀRREC
PER ALS GRANS
TENIDORS

El passat mes de setembre, es creava la borsa de lloguer, depenent de l’Oficina Municipal d’Habitatge,
situada a les dependències de Drets Socials. Ripollet,
com la majoria de municipis metropolitans, pateix un
greu dèficit de pisos de lloguer. Per tal d’estimular-lo,
a les garanties i cobertures que ja dona l’Ajuntament,
se suma ara la bonificació d’un 80% en l’IBI als particulars que posin a llogar el seu pis a través de la borsa.

L’amiant és un material nociu per a la salut molt present en la construcció durant dècades, principalment
a teulades amb plaques de fibrociment i canonades i
canalitzacions. La retirada està regulada per la Llei i la
seva manipulació ha de complir unes mesures de seguretat costoses. Per tal de facilitar la seva retirada, es
bonificaran les llicències d’obres en un 90%.

A Ripollet hi ha més de 300 pisos buits en mans de
bancs, segons fonts de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Des de 2016, l’Ajuntament ha estat pressionant
a les entitats bancàries i ha fet un centenar d’inspeccions, que han carregat als bancs. Dins el poc marge que
té el consistori, s’ha decidit ara penalitzar novament als
grans tenidors especulatius, apujant-los un 50% l’IBI
als pisos que fa més de dos anys que tenen buits.

SERVEIS ESPORTIUS
PRIORITATS
ALS ABONATS

LES
VALORA—
CIONS,
EN UN
TUIT

Les noves tarifes del Poliesportiu Municipal donen
prioritat als abonats sobre els usuaris puntuals. L’abonament familiar complet s’incrementa 3 € mensuals i
continua essent el que surt més a compte, 31 €/mes.
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Pilar Castillejo Decidim Ripollet

Luis Tirado PSC

“Les noves Ordenances tenen un caire
social i una visió que ens permet fer un
ús més just dels diners que recaptem com
a Ajuntament. No les canvien de dalt
a baix, perquè això ja ho vam fer ara fa
quatre anys. El que fem ara és continuar
introduint algunes millores”.

Els socialistes van facilitar l’aprovació de
les Ordenances, abstenint-se a canvi del
compromís del govern de Decidim “perquè tot el que es pugi a causa de la revalorització cadastral es compensi amb una
rebaixa en la mateixa mesura, via taxes,
perquè la pujada en cap cas superi l’IPC”.

Amb caire social

Compensar la pujada
de l’IBI
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TAXES QUE S’ELIMINEN
KFTÍ GRATUÏT

DOCUMENTS DE
REAGRUPAMENT
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Aquest servei del Casal de Joves té com a objectiu potenciar el desenvolupament dels joves. Aprenen a organitzar-se l’estudi i fan activitats de grup i sortides,
amb suport professional. Costava 25 € i serà gratuït.

En la línia de fer unes Ordenances més socials, l’Ajuntament deixa de cobrar per l’expedició de documentació relativa al reagrupament familiar.

TAXES QUE PUGEN
SALONS DE JOC

SERVEI DE GRUA

COL·LECTIUS
VULNERABLES

La preocupació per l’extensió de l’addicció al joc, especialment entre els joves, ha portat a incrementar la
taxa de llicència d’activitat als salons de joc. Es busca
desincentivar els negocis que promouen la ludopatia.

S’han actualitzat els preus d’acord al nou contracte de
la grua municipal i retirada de vehicles de la via pública. A tall d’exemple, tindrà un cost per als turismes de
90 € els laborales i 130 € els festius i les nits.

Es mantenen els preus dels cursets de piscina d’escoles
i instituts i dels col·lectius vulnerables (majors de 60
anys i amb necessitats especials). S’elimina la taxa per
utilització de la piscina per als infants dels casals d’estiu.
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Josep Gabarra C’s

Eugeni R. Montanuy ERC

Melodi López Som Ripollet

“El govern ens vendrà la imatge que es
congelen els impostos i les taxes, però no
serà així. La pujada de l’IBI afecta a tota la
vida i fiscalitat dels ciutadans de Ripollet:
l’impost de transmissions patrimonials,
l’impost de successions, les plusvàlues,...
No estem d’acord. Això no ho portava
Decidim al seu programa”.

“El suport d’ERC evidencia els acords
programàtics amb Decidim. No podem
compartir el 100%, però mantenim el vot
de confiança, amb les reserves lògiques.
La responsabilitat política que ens va donar la ciutadania ens permet ara vetllar
perquè els recursos econòmics arribin
adequadament a la ciutat de Ripollet”.

Som qualifica l’increment de preus del
Poliesportiu de “presa de pèl, tenint en
compte les condicions en què es troba”.
Quant a l’BI, creuen que s’hagués hagut
d’abaixar, per “compensar la pujada de la
revisió de valors cadastrals” i la posada en
marxa de nous impostos, com ara el tribut
metropolità i el d’emissions de CO₂.

Ens vendran que es
congelen

Mantenim el vot
de confiança

Una presa de pèl
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LA CASA
GRAN
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El Ple aprova la rebaixa del coeficient de l’IBI
El Ple Municipal ordinari d’octubre va tenir present, encara,
el debat sobre les ordenances municipals, i les afectacions de
la revisió cadastral al municipi 18 anys després de la darrera.
El PSC va presentar una moció, pactada amb Decidim, per tal
de rebaixar el coeficient de l’IBI que depèn de l’Ajuntament.
L’aprovació d’aquesta moció, que va prosperar per unanimitat, va ser la que va provocar setmanes abans l’abstenció del
PSC en el debat sobre les noves ordenances fiscals. Gràcies a
aquesta moció es farà una avaluació de l’impacte dels nous valors cadastrals, i es buscarà contrarestar el seu increment amb
una rebaixa del coeficient que aplica l’Ajuntament a l’hora de
calcular l’IBI.
A la ponència d’aquesta moció Luís Tirado, portaveu del
grup municipal socialista, va explicar que aquesta moció
havia estat pactada amb el grup de Decidim, i que això els
va dur a l’abstenció al Ple Extraordinari sobre les ordenances
municipals. Pilar Castillejo, de Decidim, va assegurar que la
revisió cadastral era “un exercici de responsabilitat” després de
tant de temps, i també va assegurar que el govern municipal
és “conscient” de les necessitats dels veïns i veïnes i que cal
aplicar aquesta eina recaptatòria també de manera responsable
i que cal “trobar un equilibri” entre els serveis de qualitat que
es volen oferir i les possibilitats dels ripolletencs i l’esforç fiscal
que poden aportar.
El Ple també va aprovar dues modificacions de crèdit, la
modificació de l’acord de condicions de treball per als
empleats públics de l’Ajuntament, el pla econòmic financer
pels exercicis 2019-2020, l’inici de resolució del contracte
administratiu de construcció d’obra i explotació de l’activitat de l’aparcament subterrani al parc del riu Ripoll i l’acord
de retribucions del personal que participarà en el marc del
programa Treball i Formació. El Ple va tombar la modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer de Cot,
amb el vot contrari d’Esquerra i Ciutadans i l’abstenció de
PSC i SOM. També es van aprovar tres mocions: contra la
incineradora de residus de Cercs, en suport a Rojava i en
defensa de la pau a l’Orient Mitjà, i en suport als treballadors
acomiadats per EROs a diferents empreses de la comarca. Es

va tombar una moció presentada per SOM que demanava la
creació d’un mercat de Nadal amb el vot contrari de la resta
de formacions.

El Ple dona llum verda al nou jutge de pau

Amb el vot favorable de totes les forces excepte SOM Ripollet, que es va abstenir, el consistori va aprovar la proposta
de nomenament dels càrrecs dels jutges de pau, tant el titular
com el suplent. El nou jutge de pau a la vila serà, doncs, Joan
Casasayas Raduà, que anirà acompanyat de Joan Giménez
Gabarra com a jutge de pau substitut.
L’alcalde va voler agrair la feina feta al jutge de pau sortint,
Pere Soms, “en nom de tot el plenari per la dedicació i la
feina feta” els darrers quatre anys, i va donar la benvinguda
a Casasayas, present al Ple, que exercirà el càrrec durant els
propers quatre anys, un cop el seu nomenament aparegui publicat al BOPB. José María Osuna va desitjar sort a Casasayas
per aquest càrrec, i va recordar-li que l’Ajuntament està a la
seva disposició per a tot allò que necessiti. En el debat previ
a la votació, Ciutadans va reclamar que les instàncies superiors es plantegin la creació d’un jutjat de primera instància a
Ripollet.

Joan Casasayas, nou jutge de pau de Ripollet
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Nous lavabos i vestidors al Pavelló Joan Creus
Ja ha començat la reforma dels vestidors i lavabos del Pavelló
Joan Creus. Els treballs estan realitzats per l’empresa Solertia per
un import de 101.360,13 € i tenen una durada prevista de 9 setmanes. L’espai serà totalment redistribuït, quedant 4 vestidors i
lavabos. Durant la intervenció, els vestidors quedaran inutilitzats.
En canvi, la zona de boxa no quedarà afectada.
D’altra banda, la Junta de Govern Local del passat 15 d’octubre
va aprovar dos projectes que també afecten instal·lacions esportives. D’una banda, es va donar llum verd al projecte de millora
d’eficiència energètica del Pavelló Joan Creus i la pista annexa, consistent en la millora de les seves cobertes, tot millorant
l’aïllament, així com l’actualització dels aparells de climatització
general. També es milloraran les condicions de seguretat per
a les tasques posteriors de manteniment. Es preveu un cost de
181.092,74 € i, un cop adjudicada, el termini previst d’execució
serà de 9 setmanes, sense que hi hagi d’afectar el desenvolupament normal de l’activitat esportiva en aquests espais.
Igualment, també s’ha aprovat el projecte de construcció d’un
nou bar al camp de futbol de Ripollet, perquè pugui donar
servei també quan el camp estigui tancat. L’import màxim
d’adjudicació és de 198.273,44 € i es preveu que, un cop adjudicada l’obra, estigui feta en un any, sense que tampoc interfereixi en l’activitat esportiva.

Ajornades fins al desembre
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L’ÀMB ha començat a cobrar el nou
impost que servirà per fer front a
l’extensió de la Zona 1, inversions en
transport públic i al manteniment de les
platges, les lleres del Besòs i Llobregat i
els parcs metropolitans, entre ells el parc
dels Pinetons. Es calcula sobre l’IBI i té
un cost mitjà de 22 €. Estan exemptes
de pagament les propietats amb valor
cadastral inferior als 45.000 €.
La taxa ha rebut crítiques, entre elles de
l’alcalde de Ripollet, que s’ha queixat al
Consell Metropolità de l’AMB per la
manca d’un pla de millores del transport
ni quan s’aplicaran les tarifes socials.

Una setantena de persones de Ripollet i Cerdanyola, entre representants polítics, d’entitats i particulars, van participar en la
jornada sobre el futur de l’urbanisme i serveis de la metròpolis, que aglutina 36 municipis i un 50% de la població catalana. La delegació local va estar encapçalada per Sergio Linares,
5è tinent d’alcalde i regidor de Participació i Patrimoni.

Nou tribut metropolità

L’Ajuntament ha ajornat fins al desembre l’inici de les obres
del carrer de Sant Sebastià, entre els carrers de Lepant i
Concòrdia, per la troballa de fibrociment a subsòl. La decisió
es va prendre després dels resultats de les anàlisis de les diferents prospeccions fetes que obligaven a fer un nou estudi del
projecte de les obres. Aquest estudi garanteix el tractament
dels residus amb les màximes garanties de seguretat, prenent
les mesures adequades de protecció per a la salut a les persones,
tant dels treballadors de l’obra com del veïnatge. En una carta
adreçada als veïns, la regidora d’Urbanisme, Reyes Muñoz,
lamenta les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar,
“sent plenament conscients que són unes obres totalment
necessàries per a dur a terme en aquest espai”. A més, ha posat
l’Ajuntament a disposició del veïnat per a qualsevol informació o suggeriment que tinguin respecte a l’obra.

De Serveis Socials a Casa del Comú

Els serveis que fins ara es prestaven a les oficines del carrer de
Balmes, 8, es traslladaran aquest mes de novembre a les antigues dependències de Serveis Socials, antigament conegudes
com La Casa del Comú i que han estat totalment rehabilitades
i reformades.

Ripollet es defineix al Pla Director Metropolità
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Opinió
Decidim noves passes.
Cap a una fiscalitat més justa

El mes d’octubre ens ha deixat amb les imatges i el record de grans mobilitzacions on
molts i moltes de la nostra assemblea hi érem.
Mobilitzacions que reclamaven els drets i les
llibertats que temps abans la lluita obrera havia aconseguit. No només hem estat a Barcelona, sinó que també a Madrid reclamant
pensions dignes. Un mes mogut, però que
no ha fet que el debat polític municipal s’aturés.
Durant el mes d’octubre el govern va presentar les ordenances fiscals i els preus públics per l’any 2020. Una proposta inicial
que avança cap a una fiscalitat més justa i que
en alguns casos representa una regularització per tal d’apropar-se al cost real del servei, com en el cas dels preus del poliesportiu.
Una proposta que ens fa avançar cap al model de ciutat que volem construir:
#ciutatdedrets: davant l’emergència habitacional es proposa bonificar en un 80% de
l’IBI els habitatges que regulin el lloguer i
formin part de la borsa de lloguer municipal,
així com un recàrrec del 50% als grans tenidors de pisos buits. Es proposa eliminar els
preus d’expedició de documents que tenen a
veure amb el reagrupament familiar i el preu
públic del Kftí.
#ciutatsostenible: les ordenances afavoreixen a particulars que volen retirar amiant o
s’augmenta la taxa d’activitats als salons recreatius per desincentivar les activitats que
promoguin la ludopatia.
Per altra banda, aquest mes molts veïns i veïnes hem rebut la carta de pagament d’un
nou impost: el tribut metropolità. Des de
Decidim Ripollet ens hem mostrat contraris
a la forma d’aplicació d’aquest nou impost i
així ho hem expressat al Consell Metropolità
de l’AMB. Defensem que l’aplicació de nous
impostos ha d’anar lligat a noves millores i
inversions al nostre municipi, en aquest cas
en la millora del transport públic a Ripollet.
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100 dies de govern de Decidim
a Ripollet

Amb tot el que està succeint amb l’àmbit autonòmic i estatal, no ens hem adonat que ja
portem més de 100 dies de govern municipal
i creiem oportú valorar.
Seguim pendents de conèixer el Pla de Mandat 2019-23. El cert és que els grans reptes de
la ciutat continuen sobre la taula.
Des dels plantejaments de model de ciutat de
futur (econòmic, comercial, convivencial,
educatiu, esportiu, oci...) fins a aspectes més
operatius, del dia a dia (millora de la mobilitat, la Residencia per la gent gran, els equipaments esportius, la neteja de carrers...).
De moment, el govern sí que ha tirat endavant una nova valoració dels valors cadastrals
a Ripollet, una qüestió molt important doncs
farà que els impostos pugin considerablement, però gràcies a una moció del PSC Ripollet, hem aconseguit el compromís amb el
govern de baixar l’IBI els pròxims anys per
eliminar l’impacte d’una pujada d’aquest impost.
Tenim un govern que no s’està preocupant
de Ripollet i si del procés independentista aprovant resolucions a favor dels polítics
presos i de la independència, i no aprovant
la nostra demanda de deixar els espais públics
neutrals a tot el procés.
És l’hora de començar a actuar d’una vegada, de donar solució a tot allò que realment
preocupa a la ciutadania de Ripollet envers el
municipi; aconseguint els equipaments que
es mereix, controlant que es fan les tasques
de neteja com és degut, no només de brutícia als carrers, també de pintades a les parets,
sancionar de veritat als propietaris de gossos
que no recullen els seus excrements...
Nosaltres sempre hi serem per treballar per
una ciutat millor, però per això cal que el
Govern comenci, de manera immediata, a
prendre iniciatives en tots aquests temes. Estarem pendents.
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La revisión catastral o el asalto
fiscal a la ciudadanía

En las últimas semanas todos los vecinos de
Ripollet que tenemos la condición de PROPIETARIO de un inmueble, hemos recibido
sendas notificaciones de la Gerencia Regional
del Catastro de Cataluña en la que se nos comunica el NUEVO VALOR CATASTRAL
de nuestras viviendas mediante un sistema de
acceso electrónico (para nada transparente
para todas aquellas personas mayores de edad
o no habituadas a los trámites informáticos).
Pero la guinda de esta revisión, ocultada a
la ciudadanía durante la campaña electoral
y puesta en práctica durante el primer año
de mandato del gobierno de DECIDIM, no
es otra que el resultado que aparece en cada
uno de los expedientes de nuestras viviendas
llegando, en algunos casos, a incrementos
del 50% o más, sobre el valor catastral de los
inmuebles (y para ser equitativo, a un 36%
en el caso del que suscribe el presente escrito). ¿Alguien se ha parado a pensar en la repercusión que tendrá dicha medida a la hora
de liquidar el impuesto de sucesiones (aquel
que se devenga cuando heredamos una vivienda), o en el de transmisiones patrimoniales
(cuando compramos un inmueble), o en la
popularmente conocida como “plusvalía” (el
que se liquida al Ayuntamiento por la parte vendedora), o incluso en el IBI (Impuesto
sobre Bienes Inmuebles que pagamos anualmente a la Corporación y que cada vez se ha
ido fraccionando en trimestres para que su
impacto pase más desapercibido). Ante dicho
“expolio fiscal” dicho sea en sentido figurado, nuestro gobierno se ha puesto de perfil y
ha dejado pasar una magnífica oportunidad
para paliar, al menos en el IBI, el impacto
que dicha subida tendrá para nuestras economías. Seguramente porque imaginan que
la mayor parte de la población no se dará cuenta del “envite” practicado con nocturnidad
y alevosía hasta que le venga descontado de
su cuenta corriente. Como dice una amiga
mía que las ha visto ya de todos los colores...
“disfruten de lo votado”.

100 anys de presó. Responem
a la sentència!

El 14 d’octubre del 2019, passarà a la història
de Catalunya com un dels dies marcats per la
repressió —i ja en van masses— de l’Estat espanyol, un dels dies negres pels drets i llibertats
de l’Europa del segle XXI. Aquell dilluns, que
probablement molts mai oblidarem, es va fer
pública la sentència als encausats pel judici de
l’1 d’octubre, en la que es condemna als nostres líders polítics i activistes a un total de 99
anys i 6 mesos de presó per haver facilitat a la
ciutadania de Catalunya expressar la seva voluntat en l’exercici de l’autodeterminació, un
dret inalienable de tot poble lliure.
Tal com vam anunciar en un comunicat l’endemà, des d’Esquerra Republicana de Ripollet
no acatem aquesta sentència, fruit d’una farsa.
El Tribunal Suprem en cap moment ha buscat
impartir justícia sinó una venjança irracional
contra persones demòcrates i pacífiques que
representen políticament a més de dos milions
de persones. L’acarnissament contra les persones sentenciades tenia dos principals objectius:
d’una banda, la venjança pel ridícul fruit de la
ignominiosa actuació de l’Estat i les seves forces de seguretat durant l’1 d’octubre; i de l’altra, escapçar un moviment legítim, matar des
de dalt l’independentisme acovardint a la gent
amb una repressió que farà passar al voltant
d’una dècada a presó als nostres líders polítics.
Cap d’aquests dos objectius s’ha complert.
La resposta a la sentència de la vergonya no es
va fer esperar. Només fer-se pública vam sortir als carrers i durant tot el dia vam col·lapsar
l’aeroport d’El Prat. Divendres, dia de Vaga
General pels drets i les llibertats vam aturar
Barcelona omplint la ciutat de gent amb quilomètriques Marxes per la Llibertat precedint
la gran manifestació de la tarda. Hem tornat
a demostrar que des de la no-violència i l’absoluta fermesa i implicació en la defensa dels
nostres drets som imparables. Per responsabilitat amb la societat i la democràcia, animem a
tothom a continuar omplint els carrers i participar activament i pacífica en les accions i concentracions que s’estan duent a terme a tota
Catalunya. Demanem també, als demòcrates
d’Espanya i de la resta del món, denunciar el
comportament de l’Estat per erradicar els tics
feixistes que tan mal fan a la llibertat de tothom. La defensa dels nostres drets i llibertats,
així com la consecució de la República Catalana, només serà possible amb la resposta massiva i pacífica de la ciutadania, la nostra força és
la força de la gent!

¿Independencia o imposición?

El pasado martes, 15 de octubre, el alcalde
convocó a todos los grupos políticos a una
Junta de Portavoces Extraordinaria y Urgente, con el único punto del día de firmar una
declaración en respuesta a la sentencia del
Tribunal Supremo en relación con el procés de Cataluña y, con ello, dar soporte a la
huelga general que se ha vivido estos últimos
días.
Desde SOM Ripollet no dimos soporte a esta
declaración ya que, tal y como expresamos
en nuestra carta de presentación, en nuestro
código ético y en diversas entrevistas,
nuestra formación es única y exclusivamente
municipalista y ya dejamos claro que en temas de independentismo no nos posicionaríamos, puesto que no es una ideología que
represente a la mayoría de la población de
Ripollet.
En el referéndum del 1-O, votaron un total
de 6931 personas, de las cuales, 5780 lo hicieron a favor de la independencia. Se vendió
a la ciudadanía como que más del 83% de
la población dijo sí a la independencia, pero
en realidad, teniendo en cuenta que en 2017,
el censo electoral de Ripollet era de 26.894
personas, el porcentaje real de votos a favor
de la independencia fue de un 21,5%. Por lo
tanto, analizando estos datos, ni un cuarto de
la población de Ripollet se declara independentista, por lo que creemos que un gobierno, tenga la ideología que tenga, no puede
dar soporte a una causa con la que
más de tres cuartas partes de su población no
está de acuerdo.
Además, esta declaración se hizo extensible a
diferentes entidades y asociaciones del municipio, de las cuales participaron unas de
cuarenta, algunas de ellas sin tan si quiera
hacer un sondeo entre sus socios para poder
adherirse. Creemos que, a nivel personal, cualquiera puede tomar la decisión que quiera,
pero utilizar el nombre de una entidad o incluso de la asociación de familias de alumnos
de una escuela pública, que engloba no solo
a las personas que la gestionan, sino también
a las personas asociadas o usuarias,
para sumarse a un manifiesto sin su consentimiento, es de un nivel de egoísmo y radicalismo ideológico extremo. Defenderemos
siempre la libertad de expresión, pero a nivel particular o, en casos asociativos, que sea
consensuado con sus afiliados.
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Ripollet clama #ProuFeminicidis
La Taula Feminista i l’Ajuntament commemoraran el 25N,
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones, amb un recull d’actes que s’allargaran durant més
d’una setmana. El punt àlgid arribarà el mateix 25 de novembre, amb una marxa i la lectura del manifest de denúncia per part del Comitè de Dones de Ripollet.
Un any més, sota el lema “Ens volem vives!”, Ripollet condemnarà la plaga de feminicidis que afecta el nostre país
coincidint amb la celebració del Dia internacional contra
la violència masclista, que se celebra el 25 de novembre.
Els diferents col·lectius i entitats de dones de Ripollet s’han
aplegat al voltant de la Taula Feminista, que amb el suport de
l’Ajuntament ha elaborat el programa d’actes que començarà
just una setmana abans, el 18 de novembre, amb l’exposició
“Violència 0” al Mercat Municipal, que es podrà visitar fins al
29 del mateix mes, i va a càrrec d’AFOCER.
L’endemà, el dimarts 19, la setmana d’actes continuarà amb
una sessió de formació a càrrec del SIAD dirigit a les entitats
locals sobre perspectiva de gènere dins les organitzacions,
perquè totes les associacions ripolletenques puguin aplicar aquestes nocions dins la seva organització. El programa
continuarà amb activitats obertes al públic general, com un
cinefòrum sobre la violència masclista al cinema, un taller
d’autodefensa, una Hora del conte especial, teatre, lectures, i
projeccions de curts i pel·lícules.

El dilluns 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, s’ha organitzat una gran
Marxa Lila, que es preveu massiva com han estat les darreres
manifestacions organitzades pel col·lectiu feminista ripolletenc. Es sortirà a les sis de la tarda de la plaça d’Emma Maleras,
i es travessarà el pont de vianants i s’enfilarà fins arribar a la
plaça del Molí, epicentre del moviment feminista a la vila.
Allà, a les set de la tarda es farà lectura del manifest del 25N, i
hi haurà una acció de denúncia a càrrec del Comitè de Dones.

El Comitè de Dones segueix el seu programa

Més enllà dels actes reivindicatius pel 25N, elaborats per la
Taula Feminista de la qual el Comitè de Dones de Ripollet
forma part, aquest mes se seguiran realitzant els actes habituals del Comitè. Així doncs, el dijous 7 de novembre es realitzarà la concentració mensual per denunciar els feminicidis,
com sempre a les set de la tarda a la plaça del Molí.
A més, l’endemà divendres dia 8 de novembre es celebrarà l’acte emmarcat a la campanya “Cada dia és 8M”, que es
realitza el dia 8 de cada mes. Aquest novembre el Comitè
de Dones ha organitzat un sopar afganès i un col·loqui amb
l’escriptora Nadia Ghulam, al Centre Cultural. Es podran degustar les receptes típiques de l’Afganistan, i a continuació hi
haurà una tertúlia amb l’escriptora afganesa, autora de llibres
com El secret del meu turbant. Les places per aquesta activitat
van exhaurir-se ja el mes passat.
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La reyes

Júlia Rosa Boquet
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L’Ajuntament homenatja
les represaliades
Les II Jornades de Memòria Històrica de Ripollet comptaran amb
una desena d’actes, entre exposicions, xerrades i actuacions, que
s’estenen al llarg dels mesos de novembre i desembre. Segons va
avançar, en l’acte de presentació, el regidor de Memòria Històrica, Pablo López, giraran entorn tres eixos: les dones, la conscienciació dels joves i l’Any Scènica.
S’iniciaran amb l’exposició “Dones lliures a Ripollet”, que inclourà el reconeixement, el dia de la seva inauguració, a Reyes
Jiménez i a les dones represaliades pel Franquisme, seguit d’una
xerrada sobre la història del moviment feminista a Ripollet, a càrrec del Comitè de Dones i conduïda per Helena Bea. La mostra,
instal·lada a la Biblioteca, rescata de l’oblit a algunes de les moltes
dones que van impulsar millores socials i defensar les llibertats en
temps de guerra i dictadura. Paral·lelament, el CIP Molí d’en Rata
acollirà l’exposició de la Diputació “1939. L’abans i el després”,
que commemora els 80 anys de la fi de la Guerra Civil, a través de
peces de 25 museus de la província de Barcelona. L’aportació de
Ripollet són unes singulars cartilles infantils amb dibuixos i textos
sobre la Guerra Civil.
El programa es completa amb el recital Cants d’exili i esperança de
la Societat Coral “El Vallès”, el 9 de novembre, al Teatre Auditori; la representació teatral Et vindré a tapar, el 14 de novembre, adreçada a batxillerats; les xerrades del CIP Molí d’en Rata
sobre Neus Català, el 13 de novembre, a càrrec de Jordi Algué i
“Qui controla els aliments, controla la població”, a càrrec d’Aina Muñoz i una sortida gratuïta, el 23 de novembre, per visitar
la Maternitat d’Elna i el Museu Memorial de l’Exili, situat a La
Jonquera i, finalment, un taller familiar, el 24 de novembre, sobre
“Menús de guerra-cuina de recursos”, del programa “Juga amb la
història”, del CIP.
D’altra banda, el regidor de Patrimoni, Pablo López, va aprofitar
la presentació de les Jornades per anunciar noves donacions i la
pròxima signatura d’un conveni amb l’Amical de Mauthausen,
per col·laborar en projectes pedagògics, adreçats als centres de
secundària.

Reyes Jiménez,
la Reyes, en una
imatge de família.

Filla de Reyes Jiménez
—
Júlia Rosa Boquet és filla de Reyes Jiménez i Bigas
i germana d’Ernest Boquet, el científic fill predilecte de Ripollet, que va morir ara fa 8 anys. Recorda
que va “néixer amb les aspirines” i va ajudar la
seva mare en la farmàcia fins que es va casar i va
muntar el centre d’estètica, perruqueria i complements Júlia Rosa. Després de 40 anys, es jubila per
dedicar-se a la seva mare, qui té vivint a casa seva
des de fa 14 anys. Amb 97 anys, la Reyes conserva
el somriure amable que va fer-li guanyar-se l’estimació de tot el poble de Ripollet.
Com definiries la teva mare?
Una bona persona. Tothom la coneix, l’estima i la
recorda per la farmàcia i perquè s’interessava i ajudava
a molta gent.
Com es troba?
Per tenir 97 anys està força bé. Ha perdut molta memòria, però veus que la fa contenta que li recordis les
coses que diuen d’ella.
Com quines?
Que la gent li està molt agraïda. Tota una vida darrere
el taulell de la farmàcia dona per veure i escoltar
moltes coses. Va regalar molts medicaments a gent que
no podia comprar-los, també va pagar molts col·legis
i cada dia anava a posar indiccions, moltes de franc.
També va posar moltes vacunes gratis amb el meu germà després de la desgràcia de les inundacions de 1962.
Veniu d’una família culta i humanista.
Tenim metges, farmacèutics, un jutge, una escriptora i el pintor Andreu Solà. Però som gent senzilla i
treballadora. Van haver de començar de zero perquè
els falangistes van perseguir la seva mare i tiets per la
implicació amb la II República. La seva mare, l’Eulàlia Bigas Tiana de la Riba va ser condemnada a mort i
la tieta Júlia a 30 anys. Finalment, van quedar en 12 i
10 anys de presó i desterrament fins a l’indult, el 1947.
El seu tiet Ernest Sales i Vidal, farmacèutic, jutge
de pau i home d’esquerres, també va ser condemnat a
presó i es va exiliar a França. Però de tot això no es
parlava a casa, perquè va ser molt dur i trist.
Algun record que fa somriure a la Reyes?
Que va ser una de les primeres dones a tenir el carnet
de conduir, amb la Josefina del Faró, la Mundeta i la
Maria “la comadrona”. El feia servir tota contenta per
anar amunt i avall a posar les indiccions.
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La Targeta Més! també
et porta al Teatre
L’Ajuntament de Ripollet i l’Associació d’Espectadors del Teatre Mercat Vell s’han unit per premiar amb cultura les compres
realitzades als establiments del municipi. La Targeta Més! permetrà a totes les persones que comprin als comerços adherits
fins al 12 de desembre entrar automàticament al sorteig de
dues entrades per qualsevol espectacle de l’AEMTV. Hi ha més
d’una quarantena d’establiments adherits a la Targeta Més!,
que a més ja de donar promoció a les compres al comerç local
també afegeix ara el valor de la cultura. La persona guanyadora
rebrà un val per recollir les seves entrades per qualsevol dels
espectacles que se celebrin el 8, el 22 de novembre i pel 13 i
20 de desembre. Actualment, ja són unes 650 persones les que
s’han donat d’alta com a usuàries de la targeta.

Un mes carregat d’espectacles

Novembre arrenca amb El secret de la Lloll, amb Lloll Bertran, que es va ajornar el mes d’octubre i es representarà el 6
de novembre; el dia 8 serà el torn d’Els colors del mar. El Mediterrani d’Eduard Iniesta; el 13, de l’òpera Carmen, de Georges
Bizet, i tanca el 22 amb l’obra de teatre Othello, de la companyia Les Antonietes.

nnnnnnn

Inici de la Campanya de teatre, música i dansa

Prop de 6.000 alumnes de set centres educatius de
Ripollet participaran aquest any a la Campanya
escolar de teatre, música i dansa, que organitza
l’Ajuntament de Ripollet i amb el suport de l’Oficina
de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.
La campanya, que s’ofereix als centres a principis de
curs, mitjançant el Catàleg de Propostes Educatives,
compta amb una activitat adreçada als alumnes de 1r
d’ESO dels diferents instituts i la resta estan adreçats
específicament als cicles d’infantil, inicial, mitjà i
superior.

nnnnnnn

Quinze parelles al Voluntariat per la Llengua

El passat 29 d’octubre es va presentar el nou curs del Voluntariat per la Llengua, que comptarà amb quinze parelles
voluntàries per mantenir converses en català i que serveix
també com a eina perquè les persones amb coneixements de
català bàsics es llancin a parlar-lo i a millorar la seva fluïdesa,
alhora que promou el coneixement de la cultura i el territori
del país. L’acte va servir per conèixer les quinze parelles amb
una dinàmica de grups que va acabar amb un pica pica. Les
parelles hauran de realitzar una hora a la setmana durant 10
setmanes, amb el lloc i hora a convenir entre les dues persones. Des del CNPL de Ripollet han posat a la seva disposició recursos en línia que poden utilitzar i un tríptic amb
els comerços de Ripollet adherits. A més, des de l’AETMV
ofereixen descompte per als alumnes del CNPL en quatre
dels espectacles d’aquesta temporada.

nnnnnnn
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L’Ajuntament de Ripollet destinarà uns 57.500 € en ajudes als
estudiants d’escoles i instituts del municipi a través de les beques menjador i les beques per a material i llibres. S’han concedit un total de 549 beques menjadors (un 67% de les sol·
licitades) i 588 beques per a material (el 52%). Encara hi ha 75
sol·licituds pendents, se n’han denegat 195 i 4 s’han presentat
fora de termini. De les beques menjadors concedides, 48 (el
9% de les atorgades) són totals i 501 (el 91%) són parcials, per
les quals les famílies reben la meitat del cost del menjador o
donen dret a l’ús del menjador 3 dies a la setmana.

La Comissió Ripolletenca d’Activitats
Culturals (CRAC) ha estrenat la nova
figura El Drac Màgic. La descoberta del
nou gegantó es va fer el cap de setmana
de la 29a Trobada Gegantera de Ripollet.
El Drac Màgic se suma a la família de
Gegants de Ripollet i es caracteritza perquè
és portable per infants. La figura és obra
de l’escultor Ramon Aumedes, de
Sarandaca, autors també de La
Xamunkina i El Poll Foll.

L’Ajuntament concedeix 549
beques de menjador i de material

Es presenta El Drac Màgic
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Uralita, condemnada a pagar 3,5 milions
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Casa Natura reobre aquest
novembre al nou mòdul
Casa Natura reobrirà les seves portes a mitjans de novembre. Temporalment s’ha instal·lat en un mòdul dins el jardí
principal de la mateixa Casa Natura, ja que l’edifici principal
actualment acull la secundària de l’institut escola Els Pinetons.
El mòdul compta amb dues aules, un despatx i lavabos i ha
estat finançat per l’Ajuntament. Durant el mes d’octubre es
van reprendre les activitats a l’aire lliure, amb l’Explora el teu
parc, amb les visites al parc del riu Ripoll, el Dolores Ibárruri
o al d’Oriol Martorell, amb força participació en totes les visites. També d’octubre a desembre, hi ha la Jugatecambiental
al parc dels Pinetons, a càrrec de Ripollet Natura i el parc de
Massot, de La Gresca, per convertir-los en espais lúdics amb
tallers, jocs i itineraris guiats gratuïts. És una iniciativa de
l’AMB i té lloc els diumenges al matí. Aquest 10 de novembre
arriba la tradicional sortida de bolets. Cal inscripció prèvia per
correu electrònic a casanatura@ripollet.cat. Un cop inscrits,
s’han d’abonar 10 € a l’OAC per a l’autocar.
Els serveis de la Casa de Natura estan adreçats a tots els públics i tenen la finalitat de conscienciar sobre el medi ambient
i la sostenibilitat, eines clau per crear una societat més solidària amb la resta d’habitants del planeta i amb les generacions
futures i permetre una ciutat més amable i saludable.

L’Audiència Provincial de Madrid ha imposat a
l’empresa Uralita S.A. l’obligació d’indemnitzar amb
el pagament de 3,5 milions d’euros les patologies i
defuncions d’un grup de 14 veïns de les localitats
de Ripollet i Cerdanyola afectats per la exposició a
l’amiant provinent de la fàbrica. Es tracta de la major
indemnització imposada fins a la data pels tribunals
espanyols contra Uralita, durant dècades principal
importador i productor d’amiant a l’Estat.
El col·lectiu de veïns a què fa referència la sentència,
representats per les lletrades Esther Costa i Esther
Pérez de Col·lectiu Ronda, es va veure afectat per la
inhalació de les fibres d’asbest en el seu àmbit domèstic, tot i no mantenir relació laboral amb l’empresa, bé
sigui pel fet de conviure amb familiars que treballaven
a la fàbrica i acudien al seu domicili amb la roba de
treball impregnada d’amiant o per tenir fixada la residència o lloc de treball en els voltants del centre fabril.
La sentència recull el criteri exhibit amb anterioritat
pel Tribunal Suprem per certificar que “Uralita, coneixent el perill que comportava la utilització i inhalació de fibres d’amiant, no va actuar amb la diligència
exigible en emetre sense el control adequat a l’ambient exterior les fibres d’amiant de la seva explotació
industrial, incorrent en responsabilitat civil de caràcter
extracontractual pels danys causats a les poblacions
circumdants de Cerdanyola i Ripollet en inhalar els
seus habitants les fibres d’amiant emeses a l’ambient
exterior sense el degut control”.
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La campanya està adreçada a homes i dones d’entre
50 i 69 anys i consisteix a fer-se una prova a casa per
detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. Aquesta
mostra s’haurà d’entregar a les farmàcies adherides
al programa i aquestes les enviaran al laboratori de
l’Hospital Parc Taulí on s’analitzaran i s’informarà
dels resultats. Per altra banda Ripollet es va bolcar
durant la commemoració del Dia Internacional
contra el Càncer de Mama amb diferents punts de
recaptació solidària com gimnasos o les parades del
mercat i un stand al Parc dels Mestres amb informació sobre la prevenció del càncer i amb venda de
merchandising solidari.

L’Ajuntament de Ripollet encarrega
un estudi per cercar les necessitats que
genera el Trastorn de l’Espectre Autista
(TEA) a Ripollet. El passat 8 d’octubre
es va adjudicar a la Fundació per la
Universitat Oberta de Catalunya. Un
equip d’investigadors provinent de diferents camps com la psicologia social,
la sociologia o l’antropologia realitzaran
aquest estudi, que es preveu enllestir en
tres mesos i permetrà elaborar un mapa
de la situació actual del TEA a Ripollet i
identificar problemes i solucions.

Campanya per la detecció de càncer de colon

Estudi per investigar sobre el TEA
a Ripollet
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Una representació dels voluntaris de l’Escola Popular Rizal
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La PAH homenatja als voluntaris de l’Escola Popular
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Ripollet va organitzar un reconeixement al voluntariat de l’Escola Popular
Rizal, que va tenir lloc el passat dimecres, 3 d’octubre, a la
seu social de l’entitat, situada a l’illa interior del parc de Rizal.
En aquest espai, és on setmanalment uns vint nens i nenes de
P3 a ESO reben classes de reforç, suport per fer els deures i
activitats de lleure. Hi col·laboren una vintena de persones,
la majoria joves, des d’estudiants, a treballadors i membres

d’entitats, com ara El Cau de Cerdanyola i el Comitè de Dones de Ripollet. En aquest segon any, l’activitat es troba molt
consolidada, amb una ràtio òptima pràcticament d’un mestre
per alumne. Els voluntaris van rebre un “Diploma a la solidaritat per la seva disposició i compromís amb el moviment de
la PAH”. En el mateix acte, també es va agrair la col·laboració
dels grups musicals en les seves activitats: Comando Fairy,
Estúpidos Estupendos, Skartxa i l’Associació Kanyapollet.

nnnnnnn

El Gran Recapte busca voluntaris

10:30 AM

Els dies 22 i 23 de novembre són els dies del Gran Recapte d’Aliments i l’associació
busca voluntaris. Enguany es pretén aconseguir donacions sobretot d’oli, conserves (peix i verdures) i llet, també es vol sensibilitzar a la població de Catalunya que
existeix una important bossa de pobresa cronificada i fomentar que la ciutadania
col·labori al llarg de l’any també en programes de reaprofitament alimentari. L’entitat, en aquests moments, té obert el període d’inscripció de voluntaris per a aquesta
massiva recollida d’aliments, la qual representa d’un 20 a 30% dels aliments que
arriben a l’entitat durant tot l’any. Les persones interessades a participar-hi poden
inscriure’s a través del web del Gran Recapte, només cal facilitar les dades personals i
de contacte i, posteriorment, la persona que coordina l’equip de la zona assignarà els
diferents torns, que poden oscil·lar entre les 3 o 4 hores. Les persones menors de 16
anys que vulguin participar ho poden fer si són acompanyades per un adult. L’any
passat El Gran Recapte d’Aliments va recollir a Ripollet 13.545 kg d’aliments i va
comptar amb uns 75 voluntaris i col·laboradors.

75%
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.com
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Més de 40 entitats rebutgen la sentència del procés

Un total de 42 entitats han subscrit el manifest “La cultura i
l’esport de Ripollet per les llibertats”, en reacció a la sentència
del judici del procés. La rebutgen “perquè és una vulneració
de les llibertats personals i col·lectives”. Afirmen que “drets
bàsics com expressar-se lliurement, de manifestar-se de forma
pacífica no són motiu per rebre cap mena de represàlia, sinó
que és la millor de manera de fer avançar la democràcia” i que
“la sentència injusta no ajuda a la necessària resolució que reclama Catalunya”, mentre fan “una crida a la resolució mitjançant el diàleg”. El manifest arriba després de la marxa quilomètrica que va recórrer la C-58 de Sant Quirze a Barcelona,
creuant Ripollet, per sumar-se a la manifestació del 18-O.
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Presentació dels equips escolars a la pista remodelada

nnnnnnn

Inici de l’Esport Escolar amb la Jornada 0
El passat 26 d’octubre va tenir lloc al Poliesportiu Municipal
la Jornada 0 de l’Esport Escolar. L’acte va comptar amb la
presentació dels 28 equips de les categories de P5, prebenjamí, benjamí i aleví de futbol sala i de prebenjamí de bàsquet.
L’objectiu d’aquesta Jornada 0 era que tots els participants i
les seves famílies tinguessin una primera presa de contacte
amb la resta d’equips, membres de l’organització i àrbitres.
Tots els equips de cada categoria es van presentar en societat
i es van realitzar diversos partits d’exhibició en les pistes del
poliesportiu. Des de l’Ajuntament es continua apostant per
un model d’esport escolar que fomenti el treball de reforç dels
valors més positius de l’esport prioritzant la participació, el joc
en equip, la formació i el foment d’hàbits saludables. Les dades del curs 2018-2019 mostren una elevada participació pel
que fa a esport escolar amb un total de 1.465 infants i joves
de les escoles i instituts de Ripollet. El futbol sala va tenir 492

infants i joves en 42 equips de diferents categories i el bàsquet
17 equips amb 202 participants. La primera jornada es jugarà
el 9 de novembre.

Estrena de les noves pistes

En aquesta Jornada 0 els infants ja van poder gaudir de les
noves postes del poliesportiu que es van remodelar aquest estiu. Es van realitzar treballs de tancament de la pista esportiva,
unes obres que van anar a càrrec de Cros Obres i Serveis SL
per un import de 156.571,04 € i també l’arranjament i canvi
d’ús de les pistes poliesportives, amb una tanca exterior i una
rampa d’accés. On hi havia dues pistes de bàsquet i una de
tenis, ara n’hi ha una de futbol sala i dues de bàsquet, aquests
treballs van costar uns 74,553,04 € i les va realitzar Galitec
Desarollos tecnológicos. També durant l’estiu es va substituir
la gespa artificial del camp de futbol municipal de Ripollet.

nnnnnnn

nnnnnnn

El passat mes d’octubre, 30 joves van iniciar les classes del
Programa de Formació i Inserció (PFI) a les instal·lacions
d’Ocupació. Aquest programa està dirigit a joves d’entre 16
i 21 anys que no hagin aprovat els estudis d’ESO i després
puguin tornar al sistema educatiu. Quinze joves fan el curs
d’Imatge personal: perruqueria i estètica i els altres d’Auxiliar
d’oficina i serveis administratius. El PFI s’allargarà fins a finals
del 2020 i durant el curs l’alumnat rebrà formació professional específica i bàsica per preparar les proves d’accés als cicles
formatius de grau mitjà.

El diumenge 10 de novembre arriba la
Fira de Comerç que organitza la Unió
de Comerciants de Ripollet. Des del
matí desenes d’establiments comercials oferiran els seus productes i serveis
amb activitats d’entreteniment per als
infants, com tallers de maquillatge de
cara, a càrrec de La Careta Teatre, de
robòtica, sortejos i jocs tradicionals,
entre altres. Es farà a la rambla de Sant
Jordi, a l’alçada del Centre Cultural. La
Fira de Comerç serà una oportunitat de
fer-se la Targeta Més, la targeta de comerç de Ripollet, amb la que es poden
acumular diners comprant als establiments adherits, participar en concursos i
molts més avantatges.

El Programa de Formació i Inserció comença el curs

Torna la Fira de Comerç
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La ràdio dona la cara

De dalt a baix, representants de l’ANC;
de la Comunitat Baha’i; el coreògraf
Juan López; taula rodona de la Festa Major
i el micro obert al públic

Cada tercer dijous, de 18 a 20 hores, Ripollet
Ràdio realitza Els dijous de la ràdio, una de les
novetats de la temporada, l’Info Setmanal en versió
monogràfica i de cara al públic. El primer especial es va emetre des de la Sala d’Actes del Centre
Cultural. La primera hora va comptar amb entrevistes d’actualitat a l’ANC per valorar la sentència
del procés; seguida del coreògraf Juan López, per
l’estrena de Danzas i la de representants de la Comunitat Baha’i de Ripollet i Cerdanyola, la segona
religió independent amb presència a més països
del món i des de fa dues dècades a Ripollet.
La segona hora va estar dedicada a un tema específic i va tractar sobre la Festa Major de Ripollet,
amb representants de la Comissió organitzadora
sortint i dels partits polítics. A més, va comptar
amb micro obert al públic. Els participants van repassar l’evolució de la festa gran, “amb una àmplia
oferta, participació, descentralització i personalitat
pròpia” i els seus punts febles, principalment la
compatibilització amb el descans veïnal. Les intervencions del públic van reclamar millors orquestres, el replantejament de la programació de la nit
del dissabte i la tornada de la fira medieval. En la
part positiva, es va lloar l’incombustible festival de
rock i l’encert de La Prèvia i el Punt Lila.
El pròxim dijous, 21 de novembre, Els dijous de
la ràdio tractaran sobre “Les dones del 25N”, amb
representants dels partits polítics, la Taula Feminista, fila zero de dones lluitadores i micro obert a
entitats i públic assistent.

La poesia torna a la ràdio

La poesia torna de la veu de Pilar Falcón, amb Espacio Infinito. Cada segon dilluns de mes, de 19 a 20 h,
oferirà entrevistes, lectures i pensament poètic.

nnnnnnn

Una biblioteca de més
de 6.000 llibres

Manuel Bartolomé (Benavente, 1930)
ha reunit una biblioteca personal de més
de 6.000 volums. 270 són obres seves,
entre traduccions de l’anglès i francès
i col·laboracions vàries. Explica que va
interessar-se pels idiomes de jove per
“lligar-se turistes”. De la seva afició va
fer ofici, 30 anys de freelance, treballant
per Bruguera, Grijalbo, Molino, etc. i als
50 anys va entrar a Discolibro i després
a Círculo de Lectores, a coordinar les
populars revistes-catàleg. Se sent especialment orgullós de les traduccions
de novel·les de l’Oest i els primers Ken
Follet.

nnnnnnn

Melcior Font present a Ripollet

El passat 24 d’octubre, la Biblioteca
Municipal va acollir la presentació del
llibre Melcior Font: Guerriller cultural, de
l’historiador Pau Vinyes. Melcior Font
va ser conegut sobretot per ser el secretari personal del conseller de Cultura
de la Generalitat republicana Ventura
Gassol i de Pau Casals, però també per la
seva vida de poeta, periodista, traductor
o cineasta. A l’acte hi van assistir el propi
Vinyes; Miquel Sánchez, historiador
i poeta; Núria Brull, filla de l’escultor
Josep Maria Brull, amic personal de
Melcior Font, i Rosa Maria Dumenjó,
neboda de Melcior Font.
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l’Agenda

novembre 2019

Dissabte 2

Dilluns 4

DIRECTES DE SAM VIU:
OPEN DAY MUSIC—
ÀLEX THOMAS &
RO LLAMAZARES

XERRADA DE LA
MAREA PENSIONISTA

Organitza: Associació Sam Viu

Dimarts 5

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

ANTIHALLOWEEN

A partir de les 17 h, al parc del riu Ripoll

Activitats de tarda pel públic infantil amb
xocolatada. A la nit, PDs i concursos.
Organitza: Col·lectiu l’Aresta

VETLLADA DE BOXA

A les 18 h, al Pavelló Joan Creus

Cinc combats de boxa femenina i set d’elit.
Preu: 12 €, anticipada; 15 €, taquilla
Organitza: Boxeo Ripollet

Diumenge 3
JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
TALLER DE MENJADORES
D’11 a 13.30 h, al parc Massot

De la mà de La Gresca. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
LAND ART
D’11.30 a 13.30 h, al parc Pinetons

A càrrec de Casa Natura. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

DIRECTES DE SAM VIU:
ROB STONE

A les 13 h, al parc del Riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

PETIT MERCAT VELL:
HANSEL I GRETEL

A les 18 h, al Teatre Auditori

Preu: 5 €, majors de 16 anys; 3,75 €,
menors de 16 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 19 h, a l’AV Maragall

Organitza: Marea Pensionista de Ripollet

TALLER DE SABONS ARTESANALS
D’11 a 12 h, a la Cuina del Mercat

Taller de productes d’Aspasur.
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva

INTRODUCCIÓ A L’ÒPERA:
CARMEN
A les 20 h, al Centre Cultural

Amb motiu de la seva projecció des del
Bregenzer Festspiele de Bregenz el 13 de
novembre al Teatre Auditori.
Amb Ángel Esteve, Joan Ramon Gordo
i Rafael López.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

HISTÒRIA DEL MOVIMENT
FEMINISTA A RIPOLLET

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

Xerrada a càrrec del Comitè de Dones i
conduïda per Helena Bea. Acte inclòs al
programa de les II Jornades de Memòria
Històrica de Ripollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: EL SECRET DE LA LLOLL
A les 21 h, al Teatre Auditori

Representació de la funció ajornada
el 18 d’octubre. Les entrades adquirides
per aquell dia són vàlides.
Organitza: AETMV

Dijous 7
CLUB DE CÒMIC MINOR: ¡YOTSUBA!
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Per a infants de 7 a 10 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimecres 6

CONCENTRACIÓ CONTRA
ELS FEMINICIDIS

L’HORA DEL CONTE:
EN BUM I EL TRESOR DEL PIRATA

Com cada primer dijous de mes, el Comitè
de Dones de Ripollet organitza una
concentracio per protestar contra l’onada
de feminicidis.
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ACTE DE RECONEIXEMENT
A LA REYES I LES DONES
DE RIPOLLET REPRESALIADES
PEL FRANQUISME

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Acte inclòs al programa de les II Jornades
de Memòria Històrica de Ripollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 19 h, a la plaça del Molí

RIPOLLETRES:
MI MEJOR CASUALIDAD

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

Presentació del primer llibre de l’autora
local Mireia Hernández.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 8
CADA DIA ÉS 8M

A les 20 h, al Centre Cultural

Sopar i col·loqui amb Nadia Ghulam.
Places exhaurides.
Organitza: Comitè de Dones de Ripollet
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MÚSICA: ELS COLORS DEL MAR
A les 21 h, al Teatre Auditori

Concert fet de melodies tradicionals dels
pobles que envolten el Mediterrani. Música
d’Eduard Iniesta i lletra de Piti Español,
amb la direcció de Josep Vila Jover. Veus
del Cor Infantil Amics de la Unió i
Gemma Humet.
Preu: 16 €
Organitza: AETMV

Dissabte 9
TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA
A les 10.30 h, al Centre Cultural

Adreçat a famílies amb infants
de 4 a 7 anys.
Preu: 4 €
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TALLER DE MAKERS EN FAMÍLIA:
“PROGRAMACIÓ EN SCRATCH”
A les 10.30 h, al Centre Cultural

Adreçat a les famílies amb infants de 8 a
12 anys per aproximar-se a la programació.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

XERRADA: LÍMITS I PERSONALITAT
A les 11 h, al Centre Cultural

Cal reservar plaça al correu electrònic
associacio.rabeig@gmail.com
Organitza: Associació El Rabeig

Agenda Núm. 252 — Novembre 2019

CONCERT ALS LOCALS D’ASSAIG

Dimarts 12

Organitza: Associació Kanyapollet

CLUB DE LECTURA
LLEGIR EL TEATRE:
FRESHWATER I OTHELLO

A partir de les 20 h, als locals d’assaig
municipals (c. de Jaume I)

Diumenge 10
SORTIDA DE BOLETS

De 8 a 14 h, sortida i arribada
a Casa Natura

Places limitades, cal inscripció prèvia a
casanatura@ripollet.cat. El pagament
s’haurà de fer a l’OAC un cop inscrit.
Preu: 10 €
Organitza: Casa Natura

FIRA DE COMERÇ AL CARRER

De 10 a 15 h, a la rambla de Sant Jordi

Amb activitats d’entreteniment
i tallers per als infants.
Organitza: UCR

JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
ESPELMES D’ABELLA
D’11 a 13.30 h, al parc Massot

De la mà de La Gresca. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
MICRONATURA

D’11.30 a 13.30 h, al parc dels Pinetons

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Lectura de Freshwater, de Virgina Woolf,
i Othello, adaptació de Les Antonietes del
clàssic de Shakespeare. A càrrec de Mònica
López, d’Amics del Teatre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

BIBLIOLAB CREATIU:
CREA LA TEVA FUNDA
DE LLIBRE AMB TEXANS

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal

Per a majors de 14 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia. Cal portar també un
llibre de casa.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

XERRADA I PRESENTACIÓ
DE LA BARCELONA DE LA MONYOS
A les 19 h, a la Sala d’Actes
del Centre Cultural

Xerrada històrica al voltant dels espais i la
vida de la Monyos, una dona barcelonina
que es va convertir en un símbol de la
ciutat en temps de la segona república.
Presentació de l’obra de teatre Nuestra
Monyos, a càrrec de La Careta Teatre.
Organitza: La Careta Teatre

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
A LA VORETA DELS NÚVOLS

A càrrec de Casa Natura. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

Dimecres 13

Per a infants de 0 a 3 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

DIRECTES DE SAM VIU:
ELVIS TRIBUTE—
AL SANCHEX & SPEEDWAY
RUNNERS

De 10 a 12 h, al Mercat Municipal

A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

DIRECTES DE SAM VIU:
OPEN DAY MUSIC—
LARRY SMITH
& UNFINISHED BUSINESS

A les 13 h, al parc del Riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

CANTS D’EXILI I ESPERANÇA

A les 18.30 h, al Teatre Auditori

Concert coral commemoratiu dels 80
anys del pas dels Pirineus de la retirada
republicana. Acte inclòs al programa de
les II Jornades de Memòria Històrica de
Ripollet. Preu: 5 €, socis i menors de 12
anys; 7 €, públic general.
Organitza: Societat Coral “El Vallès”

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

Dilluns 11

CAMPANYA DE VACUNACIÓ

Campanya d’informació sobre la vacunació
de la grip. Es vacunaran aquelles persones
incloses dins els col·lectius diana o de
població de risc que ho desitgin.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i Centres d’Atenció Primària

RIPOLLETRES: ADICTO

LLEGIM I CREEM:
EXTRATERRESTRES:
NO SOM D’AQUEST MÓN!

Presentació del llibre de l’autor local
Jordi Igualada.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Per a infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

19 /

Agenda Núm. 252 — Novembre 2019

Dijous 14
TEATRE: ET VINDRÉ A TAPAR

A les 10 i les 12 h, al Teatre Auditori

NEUS CATALÀ: LLUITADORA
ANTIFEIXISTA I SUPERVIVENT
DELS CAMPS D’EXTERMINI NAZIS
A les 19 h, al CIP Molí d’en Rata

Amb motiu de la seva mort 13 d’abril
d’enguany, fem un reconeixement a la
figura de Neus Català i per extensió a
la de totes les persones que van patir les
conseqüències de la guerra i la dictadura
franquista i l’internament en camps
de presoners i d’extermini. Lluitadora
antifeixista, supervivent dels camps
d’extermini nazis, propagadora del seu
testimoni i infermera. Va ser una dona
forta, coratjosa i solidària, que s’ha convertit
en el testimoni de totes les dones que van
lluitar a la Guerra Civil i a la Segona
Guerra Mundial.
A càrrec de l’historiador i documentalista
Jordi Algué. Acte inclòs al programa de
les II Jornades de Memòria Històrica de
Ripollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Esperar sense esperança és l’acte més
heroic que hi ha. 1940. Quan el Joan no
torna, la Maria decideix anar-lo a buscar.
L’han vist per última vegada al costat
del riu. Et vindré a tapar ens mostra el
viatge que fan tres amigues per trobar el
marit d’una d’elles que ha desaparegut.
Intentant sobreviure en un ambient de
postguerra claustrofòbic i incert, decideixen
embarcar-se en un trajecte cap a la
descoberta d’una realitat per la qual encara
no estan preparades. Et vindré a tapar està
inspirada en una historia real i basada en
els casos dels milers d’homes desapareguts
a la Guerra Civil, així com en l’espera de
les seves famílies per obtenir informació
sobre el lloc on estan enterrats. Acte inclòs
al programa de les II Jornades de Memòria
Històrica de Ripollet.
Adreçada a estudiants de batxillerat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE CÒMIC PLUS:
DEATH NOTE

A les 15.30 h, a la Biblioteca Municipal

Per a joves de 12 a 16 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Divendres 15
NITS DE MÚSICA:
HISTÒRIA DEL CINEMA MUSICAL
NORD-AMERICÀ (49a SESSIÓ,
ANYS 1979-80)
De 20 a 21.30 h, al Centre Cultural

A càrrec de Joana Raja i Lluís López.
Organitza: AETMV i Ajuntament
de Ripollet

Dissabte 16

ÒPERA: CARMEN

TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA

Emissió de l’òpera Carmen, de Georges
Bizet, des del Bregenzer Festspiele de
Bregenz.
Preu: 10 €
Organitza: AETMV

Adreçat a famílies amb infants
de 8 a 12 anys.
Preu: 4 €
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 20.30 h, al Teatre Auditori

A les 10.30 h, al Centre Cultural

ELS MÉS PETITS FEM DISSABTE:
LA PSICOMOTRICITAT
A TRAVÉS DELS CONTES
A les 11.30 h, a la Biblioteca

A càrrec de Creixent entre Rialles. Per a
infants de 3 a 5 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

TEATRE: NUESTRA MONYOS

A les 12 i a les 20 h, al Teatre Auditori

Representació de La Careta Teatre,
amb la col·laboració de SBDance,
IES Can Mas i Carlos Doncel.
Donatiu: 3 €, amb recaptació íntegra
per Apadir
Organitza: Apadir

DIRECTES DE SAM VIU:
OPEN DAY MUSIC

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

TALLER DE LIGHTPAINTING
A les 15 h, al parc del riu Ripoll

Activitat que consisteix en pintar
l’espai amb llum.
Organitza: AFOCER

Diumenge 17
JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
MICRONATURA
D’11 a 13.30 h, al parc Massot

De la mà de La Gresca. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
FANG I ENTORN
D’11.30 a 13.30 h, al parc Pinetons

A càrrec de Casa Natura. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

DIRECTES DE SAM VIU:
ROCKER@S

A les 13 h, al parc del Riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

TEATRE: EL INFIERNO DE DANA
A les 18.30 h, al Teatre Auditori

Musical inspirat en l’infern de Dante,
amb drama, comèdia i música que
acompanyaran la Dana al seu descens als
inferns. Per reserva d’entrades, cal enviar un
correu electrònic a descargolats@gmail.com.
Preu: 5 €
Organitza: Descargolats Teatre
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Dilluns 18
CONFERÈNCIA:
LA COLLA DE SABADELL

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

Amb motiu del centenari d’aquest grup, el
comissari de la celebració de l’Any, Joan
Safont, oferirà una visió general de la
Colla, parlarà d’alguns dels seus membres,
Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand
Obiols entre altres, i explicarà el perquè de
la seva importància en el món intel·lectual
i artístic del moment.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Dimarts 19
TALLER DE SABONS ARTESANALS
D’11 a 12 h, al Mercat Municipal

S’elaboraran productes que es vendran
a la Botiga de l’Inquiet. Taller obert.
Organitza: Fundació Catalònia Creactiva

TALLER: APLIQUEM
LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
A L’ENTITAT
A les 19 h, al Centre Cultural

Sessió de formació a entitats locals, a càrrec
del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a
les Dones de Ripollet).
Inscripcions per correu electrònic a
cultura@ripollet.cat fins dimecres 13 de
novembre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet, amb
la col·laboració de la Taula Feminista
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XERRADA:
QUI CONTROLA ELS
ALIMENTS, CONTROLA LA
POBLACIÓ. ELS PROVEÏMENTS
D’ALIMENTS A RIPOLLET I
CERDANYOLA ENTRE 1936 I 1950
A les 19 h, al CIP Molí d’en Rata

Quan sentim parlar sobre la Guerra
Civil, ens ve a l’imaginari una barbàrie
violenta i després, la fam. Aquesta fam va
marcar sobretot la postguerra, i tenia nom i
cognoms: el racionament franquista. No es
va limitar tot a unes cartilles i uns cupons
que bescanviaven per aliments, sinó que hi
va existir tota una estructura política molt
calculada que gestionava la base vital de
la societat. Un mecanisme, suposat sense
fissures, per controlar a la població.
A càrrec de la historiadora Aina Muñoz,
en col·laboració amb el Museu ca n’Olivé
de Cerdanyola. Acte inclòs al programa de
les II Jornades de Memòria Històrica de
Ripollet..
Organitza: Ajuntament de Ripollet

LA VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES AL CINEMA

A les 19.30 h, al Centre Cultural

Projeccions de fragments de pel·lícules
i xerrada a càrrec de Joana Raja
i Lluís López.
Organitza: Ajuntament de Ripollet, amb
la col·laboració de la Taula Feminista

A les 18.30 h, al Teatre Auditori

A càrrec de la companyia Companys, un
somni realitzat.
Organitza: CFA Jaume Tuset

Divendres 22
TALLER D’AUTODEFENSA
A les 18 h, a la Plaça del Molí

Organitza: Ajuntament de Ripollet, amb
la col·laboració de la Taula Feminista

VEREDICTE DEL CONCURS
INTERNACIONAL RIPOLLET IMAGE
A les 19 h, al Centre Cultural

Organitza: AFOCER

TEATRE: OTHELLO

A les 21 h, al Teatre Auditori

Representació de la tragèdia de William
Shakespeare a càrrec de la companyia
Les Antonietes.
Preu: 16 €
Organitza: AETMV

Dissabte 23
VISITA A LA MATERNITAT
D’ELNA I AL MUSEU MEMORIAL
DE L’EXILI
Sortida a les 8 h des del CIP Molí
d’en Rata

Dimecres 20

Inscripcions a molidentrata@ripollet.cat
fins el dia 18 de novembre.
Places limitades. La tornada està prevista
a primera hora de la tarda.
Activitat gratuïta. Acte inclòs al programa
de les II Jornades de Memòria Històrica de
Ripollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

HORA DEL CONTE:
PUM! CONTES D’UNA BRUIXA
LLAMINERA

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

A càrrec de Sherezade Bardají. Per a
infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA CHICK-LIT:
NI LO SUEÑES

Dijous 21

A càrrec de Tamara Marín. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

ELS DIJOUS A LA RÀDIO

A les 19 h, a la Biblioteca Municipal

TEATRE: MILAGRO
EN EL CONVENTO
DE SANTA MARÍA-JUANA

A les 18 h, al Centre Cultural

Edició especial de l’Info Setmanal de
Ripollet Ràdio, amb taula rodona sobre
la violència vers les dones. Obert a la
participació del públic.
Organitza: Ajuntament de Ripollet, amb
la col·laboració de la Taula Feminista
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STORYTIME: TRICK OR TREAT

TEATRE I FÒRUM: INDÒMITA

A càrrec de MT Idiomes Kids&Us
Ripollet. Per a infants de 3 a 8 anys. Places
limitades, cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A càrrec de la companyia Projecte Lilith.
Organitza: Ajuntament de Ripollet, amb
la col·laboració de la Taula Feminista

A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal

L’HORA DEL CONTE:
L’ARTUR I LA CLEMENTINA

A les 12 h, a l’espai M. Aurèlia Capmany

Conte d’Adela Turin i Nella Bosnia,
a càrrec d’Els contes de la Momo.
Organitza: Ajuntament de Ripollet,
amb la col·laboració de la Taula Feminista

DIRECTES DE SAM VIU:
OPEN DAY MUSIC—
TAYO

A les 13 h, al parc del Riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

REÍR Y CANTAR... ¡TODO ES EMPEZAR!
A les 21 h, al Teatre Auditori

Musical amb molt d’humor, amb Paco
Calonge i música en directe.
Preu: 3 €
Organitzen: AV Maragall i AV Can Clos

A les 12 h, a l’Espai M. Aurèlia Capmany

39è ANIVERSARI
DE L’ESPLAI L’ESTEL

A partir de les 17 h, a la pl. del Molí

Celebració de l’aniversari de l’Esplai
l’Estel, amb tallers, grup d’animació
i una xocolatada.
Organitza: Esplai l’Estel

Dilluns 25
LECTURA: TOTHOM HAURIA
DE SER FEMINISTA

A les 12 h, a l’Espai M. Aurèlia Capmany

Lectura conjunta del llibre de Chimamanda
Ngozi Adichie. Amb la participació
d’alumnes dels instituts Palau Ausit,
Lluís Companys i Can Mas.
Organitza: Ajuntament de Ripollet, amb
la col·laboració de la Taula Feminista

Dimecres 27
LABORATORI DE LECTURA:
EL CALAIX DE L’ARTISTA

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Per a infants a partir de 4 anys. Places
limitades, cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CLUB DE LECTURA:
EL PROJECTE ROSIE,
DE GRAEME SIMSION

A les 18.30, a la Biblioteca Municipal

A càrrec d’Alícia Gil. Places limitades,
cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

CINEMA

A les 19 h, al Centre Cultural

Organitza: Grup de Dones per la Igualtat

Divendres 29
SARSUELA I ÒPERA PELS 20 ANYS
DE LES NITS DE MÚSICA
A les 20 h, al Centre Cultural

Acte gratuït, amb Ángel Esteve i
Rafael López.
Organitza: Nits de Música de l’AETMV

Diumenge 24
VERMUT DIABÒLIC

Dissabte 30

Organitza: Diables de Ripollet

TROBADES AMB L’ART

JUGATECAMBIENTAL MASSOT:
OLORS I AROMES

Les trobades amb l’art d’aquest mes
seran al CCCB per visitar l’exposició
“Feminismes”.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A partir de les 10 h, al pati
del Centre Cultural

Trobada a les 11 h, a la porta del CCCB

D’11 a 13.30 h, al parc Massot

De la mà de La Gresca. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i
AMB Parcs

JUGATECAMBIENTAL PINETONS:
RECICLARTISTES
D’11.30 a 13.30 h, al parc Pinetons

A càrrec de Casa Natura. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
i AMB Parcs

MARXA LILA

A partir de les 18 h, des de la pl. d’Emma
Maleras fins la pl. del Molí

A les 19 h hi haurà la lectura d’un
manifest, seguida d’una acció de denúncia,
a càrrec del Comitè de Dones de Ripollet.
Organitza: Ajuntament de Ripollet, amb
la col·laboració de la Taula Feminista

TALLER FAMILIAR:
MENÚS DE GUERRA. CUINA
DE RECURSOS

Dimarts 26

En aquest taller es donaran a conèixer
objectes propis de la cuina d’aquest moment
històric i es tastaran algunes de les receptes.
Acte inclòs al programa de les II Jornades
de Memòria Històrica de Ripollet.
Preu: Majors de 5 anys 4 €, fins a 5 anys
1,5 €.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

A les 18 h, al Kftí del Casal de Joves

A les 12 h, al CIP Molí d’en Rata

PROJECCIÓ DE CURTS

Projecció de curts sobre micromasclismes
realitzats per alumnes de 4t d’ESO de
l’Institut Lluïs Companys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet, amb
la col·laboració de la Taula Feminista

XERRADA-TALLER
DE FOTOGRAFIA

A partir de les 10 h, al Centre Cultural

Organitza: Acció Fotogràfica Ripollet

DIRECTES DE SAM VIU:
OPEN DAY MUSIC

A les 13 h, al parc del riu Ripoll

Organitza: Associació Sam Viu

TEATRE: LA TONTA DEL BOTE
A les 18 h, al Teatre Auditori

Representació del Quadre Escènic Casal
d’Avis de l’obra de Pilar Millán Astray.
Organitza: Casal d’Avis
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Exposicions

“Andreu Solà. La mirada d’un
ripolletenc a la Catalunya
modernista”

CENTRE CULTURAL

Del 5 al 30 de novembre,
a la Sala 1
“Fet amb cor”
Inauguració: dijous 7 de novembre,
a les 19 h

“II Gimcana fotogràfica. Ripollet,
un passeig en el temps”
“Protagonistes: ripolletencs que
deixen petjada”

Del 4 al 29 de novembre,
a la Sala d’Art
“Calidoscopi d’art”
Inauguració: dijous 7 de novembre,
a les 19.30 h

“Ripollet i la mesura del temps”

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Del 4 al 30 de novembre
“Dones lliures a Ripollet”
Exposició que rescata de l’oblit a
algunes de les moltes dones que van
impulsar millores socials i defensar
les llibertats a Ripollet en temps de
guerra i de dictadura. Exposició emmarcada a les Jornades de Memòria
Històrica.

CIP MOLÍ D’EN RATA

Del 6 de novembre al 12
de desembre
“1939. L’abans i el després”
La mostra commemora els 80 anys
de la fi de la Guerra Civil, i pretén ser
una aportació més a la recuperació
de la memòria històrica, mostrant
la rellevància dels museus com a
dipositaris d’un llegat que narra els
fets històrics a través de les seves
col·leccions. Exposició emmarcada a
les II Jornades de Memòria Històrica
de Ripollet.

Del 4 al 30 de novembre
“Mirades de la Festa Major”
Fotografies de la Festa Major de
Ripollet dels darrers anys realitzades
per nens i nenes del taller infantil que
Afocer organitza cada any.
A càrrec d’Afocer

MERCAT MUNICIPAL

Del 18 al 29 de novembre
“Violència 0”
Exposició d’AFOCER emmarcada al
actes commemoratius del 25N.

Us publiquem
els vostres actes
Aquelles entitats locals
que organitzin actes el mes
de desembre, poden enviar
la informació abans del
20 de novembre al correu
info@ripollet.cat.

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 Pública: 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: 935 046 028
—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

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...

Aina Muñoz
Arqueòloga i historiadora

Ha realitzat un estudi sobre el proveïment d’aliments a la Guerra Civil i
la postguerra a Cerdanyola i Ripollet,
que presentarà aquest mes. Amb uns
3.700 habitants, el 1943 a Ripollet
hi havia més de 3.000 cartilles de
racionament, el que suposava que la
majoria de la població estava sota el
control absolut del subministrament
d’aliments i productes bàsics per a la
seva supervivència.
El pròxim 20 novembre fas la
conferència “Qui controla els aliments,
controla la població” dins les Jornades
de Memòria Històrica.
Parlaré de com en èpoques d’excepció,
la manera de garantir la supervivència
és el racionament. Però organitzar,
repartir i decidir qui menja et dona un
poder absolut. El racionament també és
una eina de control.
En què bases el teu estudi?
En documentació dels arxius de Ripollet i Cerdanyola. Correspondència,
registres de les cartilles de racionament,
informes sobre terres de cultiu, collites, caps de bestiar, molins de farina,
requisaments, provisions, llocs i taules
de distribució del racionament. Era un
assumpte tan important que fins i tot es
recollia a les actes de l’Ajuntament.
Era diferent la gestió de les provisions
a la Guerra Civil i a la postguerra?
Durant la Guerra Civil aquí la portava el bàndol republicà. El context de
guerra feia que fos caòtic. Els recursos
s’aconseguien gestionant la producció
del camp i la ramaderia. Però estava mal
calculat perquè ho portava gent que no
coneixia el camp. A més, intervenien
molts agents: les milícies antifeixistes,
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“Organitzar, repartir
i decidir qui menja et dona
un poder absolut.
El racionament també
és una eina de control”
nnnnnnn

els sindicats, amb la CNT
que anava a la seva bola;
després la Generalitat i al
final directament el govern
republicà amb Negrín al
capdavant. La guerra no
es va perdre per les armes,
sinó per la gana.
En canvi, al bàndol colpista hi havia
major abundància i estava superjerarquitzat. Quan ja va fer seu el govern,
van utilitzar el racionament per premiar els seus afins i marginar els seus
enemics. Els “cupos forzosos” no eren
iguals a tots els indrets d’Espanya. Hi
havia molta desigualtat en les aportacions per ràtio de producció i demanda.

Com s’organitzava el racionament
a Ripollet i Cerdanyola?
Quasi no hi ha informació de l’etapa
republicana, perquè la documentació
es va destruir en perdre la guerra. La
que tenim és majoritàriament de l’etapa
franquista. L’aprovisionament i distribució es feia des de l’Ajuntament, sota
directrius d’un organisme similar a
l’actual Diputació. El magatzem de blat
estava a Cerdanyola i el repartiment
dels aliments i productes de primera
necessitat es feia a 25 botigues, entre
els forns i botigues de queviures de
Ripollet. Cadascun tenia un nombre de
cartilles/caps de família assignades.
Els ajuntaments estaven obligats a informar contínuament de la producció i
cobrir unes quotes de requisaments per
subministrar al racionament.
També nodrien els menjadors socials,
anomenats Auxilio Social, que eren
portats per la Secció Femenina de la
Falange.
I funcionava bé?
Ho controlaven tot amb mà fèrria. La
propaganda venia que gràcies a Franco
a ningú li faltaria un tros de pa, però no
va ser així. La veritat és que es va passar
molta gana i això va abonar la corrupció. No disposo de moltes dades, però
hi havia requisaments discrecionals,
coses que apareixien i desapareixien,
abusos i per descomptat molt estraperlo.
I les cartilles de racionament?
N’hi havia de tres categories, en funció de les necessitats. Amb dotacions

i preus controlats. Estava racionat el
pa, la farina, la pasta (la fàbrica estava
a Sabadell), els llegums, la llet, patates,
cafè, sucre, ous, oli, ous i el bacallà.
Tinc un registre de 1946, on diu que es
van subministrar 326 kg de bacallà, 623
de pasta de sopa, 627 kg de sabó i 627
kg de llegums. Estem parlant d’unes
racions molt pobres.
Durant la postguerra es va passar moltíssima gana i va haver-hi molts morts
per desnutrició. Fins a la meitat dels 40
només hi havia pa dos cops per setmana.
Què diries als joves com tu sobre
el que van passar els vostres avis
i besavis?
Que cal prendre consciència sobre que
es pot arribar a perdre la llibertat fins i
tot de menjar. La Guerra Civil no va
acabar el 1939 sinó que va durar 10
anys més en forma de guerra silenciosa.
La restricció del menjar va ser també
una manera de violència.
Toni Miralles

