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Adreçada a joves de 12 a 16 anys
Cada dimarts, de 18 a 19.30h, a l’Escola Enric Tatché
t, amistats,
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Vine i experimenta-ho!
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Del 7 de juliol
al 22 de setembre
de 2020
Inscripcions gratuïtes
Drets Socials
C. de Can Masachs, 18-20
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Cal cita prèvia al tel. 935 046 007
Casal de Joves
Rbla. de Sant Jordi, 6
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Cita prèvia al tel. 680 340 760
A/e: joventut@ripollet.cat

Llença’t al món
del circ!

creativitat, salut...
c?
a través del cir
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DESTAQUEM

lallana fa valer
el seu paper
La revista lallana torna a les bústies de Ripollet aquest juliol, després de
tres mesos i mig d’aturada de la vida sociocultural, a causa de l’estat d’alarma i la suspensió de les activitats no essencials. Durant aquest temps, la
publicació s’ha mantingut viva a través de les xarxes, amb tres edicions
digitals: l’abril amb Sant Jordi a casa; el mes de maig amb Obrim Ripollet,
de balanç del confinament i al juny amb l’especial Sant Joan, on avançàvem la programació d’estiu, que tot just ara arrenca.
Han estat un centenar de pàgines de continguts que demostren que, malgrat les limitacions, fins i tot de l’aturada forçada dels primers dos mesos
de confinament, ha despertat un esperit per superar barreres inesperades,
del que ha participat lallana, posant-hi el doble de creativitat i interactivitat, promocionant el gran valor humà i social de la ciutat. En aquest
context, les entitats han tingut un paper essencial en fer més agradable la
situació crítica viscuda, posant en primer pla el servei a la comunitat i fent
de la cultura i l’esport elements indispensables en aquests moments.
Aquest número 6 està protagonitzat per la programació d’Obrim l’estiu,
impulsada des de la Taula del Pla de Xoc, per ajudar a recuperar i reparar
la vida social i emocional dels veïns i veïnes de Ripollet i dels carrers que
habiten. Fidel al seu origen, lallana també disposa d’una edició digital per
connectar-se als seus protagonistes, que es pot trobar a ripollet.cat i a les
xarxes socials de l’Ajuntament.

Descarrega’t
els números
anteriors
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AGENDA
Divendres 3

Dissabte 4

Hora del conte:
De quin planeta ets,
Anna Tarambana?
A les 19 h, a l’Espai M. Aurèlia
Capmany
L’Anna estima la natura i sap el
que ha de fer per conservar-la,
però està molt trista, perquè
estan a punt de tallar l’arbre
centenari del seu carrer. Tota la
família acamparà dalt de l’arbre
per evitar-ho.
A càrrec de Mon Mas. Per a
infants a partir de 4 anys.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

Concert de rap:
Albert Efíz
Hac
Castro CST
A les 19 h, al pati de l’Escola
Enric Tatché
A càrrec de l’Associació Musical
Kanyapollet.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

Reserva de
les entrades
GRATUÏTES

Cinema a la fresca:
Quiero comerme
tu páncreas
A les 22 h, al pati del Centre
Cultural
De Shinichiro Ushijima. Un
dia, un solitari estudiant de
secundària troba un llibre de
butxaca a l’hospital. El seu títol
és “Convivint amb la mort”.
Resulta ser el diari d’una
companya de classe, Sakura
Yamauchi, en el qual escriu
que, a causa de la seva malaltia
pancreàtica, li queden només
uns quants mesos de vida. Això
fa néixer entre ells una amistat
molt especial, descobrint la difícil
circumstància per la que passa
Sakura no només en relació a la
seva malaltia, sinó també a altres
factors que fan del seu dia a dia
un terrible malson.
Activitat inclosa dins els actes
de la Ikigai Japan Week i la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet i entitats

—

Dansa: Resiliencia
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
A càrrec de Juan López i Sonia
Moreno, d’Epidemic Dance
Show.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
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Descarrega’t
el programa
d’activitats

Arrenca l’estiu amb
més de 60 activitats
L’Ajuntament dona el tret de sortida al programa ‘Obrim l’estiu’, aquest divendres, 3 de juliol, amb un programa d’activitats culturals, socials
i esportives que es distribuiran durant els mesos
de juliol i setembre. Tindran lloc en 4 espais segurs i amb reserva prèvia d’entrades. Es tracta
d’una iniciativa per anar reparant la vida social
i emocional de Ripollet, que ha començat aquest
estiu amb els casals, i que segueix amb un conjunt
d’activitats ens permetran sortir al carrer a gaudir
de la cultura en les seves diferents vessants. Així,
fruit del treball i la reflexió de la Taula del Pla de
Xoc, s’ha treballat de manera conjunta, des de
l’Administració i les entitats, per tal d’oferir una
programació variada i dirigida a tots els públics i
que apel·la a la corresponsabilitat social.
Quatre espais segurs
Aquesta programació s’ha treballat seguint els eixos
de cultura, esports i joves i respon a un doble criteri:
d’una banda, la proximitat, oferint a les entitats que
tenien previst participar en la Festa Major 2020 per
tal de poder adaptar les seves activitats a la nova realitat; i de l’altra, complir els compromisos amb les
companyies que havíem adquirit abans de la pandèmia. Les activitats quedaran distribuïdes en 4 espais
segurs per començar a recuperar l’espai públic: el pati
del Centre Cultural, l’Espai M. Aurèlia Capmany, el
Teatre Auditori del Mercat Vell i el pati de l’escola
Enric Tatché. A més del Poliesportiu Municipal, i altres espais al carrer. Així, el pati del Centre Cultural
acollirà propostes de teatre, música, dansa i cinema a
la fresca; l’Espai M. Aurèlia Capmany serà l’escenari
de les Hores del Conte que organitza la Biblioteca de
Ripollet els divendres a les 19 h; el Teatre Auditori
comptarà amb una programació d’espectacles infan-

tils tots els diumenges del mes a partir de les 18 hores;
finalment, el pati de l’escola Enric Tatché, oferirà una
programació musical a càrrec dels grups de música
locals els dissabtes a les 19 h.
També formarà part de l’Obrim l’estiu, l’exposició
“Vides confinades”, que es podrà visitar a partir del
2 de juliol a les dues sales d’exposicions del Centre
Cultural. Es tracta d’una mostra fotogràfica que han
organitzat Acció Fotogràfica Ripollet i AFOCER i
que deixa testimoni del què hem viscut en els darrers
mesos.
Reserva d’entrades
Pel que fa a la programació cultural, totes les activitats tindran aforament limitat, tot i ser gratuïtes, caldrà treure una entrada mitjançant el web entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat, o bé al Centre Cultural, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h. Les entrades estaran
disponibles a partir del dilluns de la mateixa setmana
que es desenvolupi l’acte i només es podran treure
dues entrades per persona. En el cas dels espectacles
infantils, també es podran agafar una hora abans
al mateix teatre, com es feia habitualment. D’altra
banda, es podrà accedir al recinte 30 minuts abans
de l’inici, i caldrà seguir les indicacions del personal
responsable. En cas de cua als accessos i a les sortides,
preguem que es mantingui la distància de seguretat.
Serà imprescindible la mascareta per als accessos i les
sortides.
Aquest programa no acabarà aquí, també inclou la
celebració de la Ikigai Japan Week, la recuperació del
circ social a l’estiu amb l’obertura dels patis, i la celebració de la Diada LGTBI. A més, després d’una
aturada a l’agost, es reprendrà al setembre i es podrà
anar construint en la mesura que els col·lectius i entitats vulguin participar.
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Dilluns 6

Diumenge 5
Espectacle infantil:
La bona vida
A les 18 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
A càrrec de la Cia.
2princesesbarbudes.
Premi Enderrock 2020 al millor
disc per a públic familiar.
Cançons pop fetes amb
instruments petits i de joguina.
Lletres divertides, imaginatives i
lliures de moralismes.
Per a infants a partir de 6 anys.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Dansa flamenca:
Resistiré
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Espectacle de flamenc amb el
Cuadro Andaluz de Ripollet,
sota la direcció artística de Javier
Jurado i Lucero de Lora.
Resistiré ens parla de la tornada
a la realitat sense pors i mirant la
vida cap endavant.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

Estiraments i gimnàstica
de manteniment
A les 8 h, al Poliesportiu
Municipal
Adreçat a gent gran
Durada aproximada: 1 h
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Dimarts 7
Gimcana
A les 19.30 h, a la pl. de Joan
Abad
Activitat en família
Durada aproximada: 1 h
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet i entitats

—
Dimecres 8
Passejada per a la gent
gran
A les 8 h, pels carrers de la
ciutat
Durada aproximada: 1 h
Sortida: Poliesportiu Municipal
Arribada: parc del 1r de Maig
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Reserva de
les entrades
GRATUÏTES

Club de lectura
Chick-Lit: La cueva
de cristal, de Lisa
Kleypas
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Justine s’ha llaurat una vida
còmoda i pacífica a la petita illa de
Friday Harbor on és propietària
d’un hotelet. No obstant això,
un malefici li impedeix trobar a la
seva ànima bessona. Una trobada
accidental amb el misteriós Jason
Black, deslliga una tempesta de
desig i perill que amenaçarà el que
més vol.
A càrrec de Tamara Marín.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 9
Activitats dirigides
A les 19.30, a la pl. de Joan
Abad
Obertes a tota la població
Durada aproximada: 45’
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

2020
Diada LGTBI

Publicitat institucional
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L’orgull de Ripollet!

Divendres 17 juliol, a les 22 h,
al pati del Centre Cultural
Cinema a la fresca: Carmen y Lola
D’Arantxa Echevarría
—
Dissabte 18 juliol, a les 12 h,
al Poliesportiu Municipal
Exposició “Construccions
identitàries, famílies trans”
Fotografies de Mar C. Llop
Presentació i inauguració amb la presència
de l'autora i de famílies participants
Exposició fins al 31 d’agost
+
A les 19 h, al pati del Centre Cultural
Presentació del llibre LGTBI. Claus bàsiques
D’Eugeni Rodríguez i Cristian Carrer
Amb la participació dels autors i de Mar
Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans
+
Espectacle Drag amb Estrella
Xtravaganza i Lily Polyester
Presenta: Ly
Aforament limitat
Cal reserva prèvia a

Activitat gratuïta

#RipoLGTBI

Penja
la bandera
LGTBI al teu
balcó!

Taula LGTBI
Ripollet
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Divendres 10 Dissabte 11
Aquagym
A les 8.30 h, al Poliesportiu
Municipal
Adreçat a gent gran
Durada aproximada: 45’
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Hora del conte:
M.O.: Monstres i Ogres
A les 19 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
Contes protagonitzats per ogres
i monstres, eixos éssers fastigosos
encaparrats en complicar la vida
als nens i nenes, tot i que quasi
sempre no en surten massa ben
parats.
A càrrec de Blai Senabre.
Per a infants a partir de 4 anys.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Cinema a la fresca:
Encuentros en la tercera
fase
A les 22 h, al pati del Centre
Cultural
D’Steven Spielberg.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

Teatre: A la fresca!
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
A càrrec de la Cia. Anna Confetti
Tres personatges amb una cadira
gran generen situacions còmiques
i quotidianes.
A proposta d’AETMV.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Concert de punk:
Magnesio
A les 19 h, al pati
de l’Escola Enric Tatché
A càrrec de l’Associació Cultural
El Local.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Diumenge 12
Espectacle infantil:
El ratolí viatger
A les 18 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
A càrrec de la Cia. L’Estaquirot
Teatre
Una vegada, hi havia un ratolí
que vivia a les clavegueres i li
agradava tenir-ho tot molt net
i endreçat, fins que va decidir
sortir per descobrir el que hi
havia fora del seu cau.
Per a infants a partir de 3 anys.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

Dansa flamenca: Volver
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
A càrrec de Danza Joven Noelia
España.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Dilluns 13
Estiraments i gimnàstica
de manteniment
A les 8 h, al Poliesportiu
Municipal
Adreçat a gent gran
Durada aproximada: 1 h
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Dimarts 14
Activitats dirigides
A les 19.30 h, al Poliesportiu
Municipal i al parc del 1r de
Maig
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
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COLUMNA VERTEBRAL
El casal dels somriures
Aquest any, el Casal “A la Flor de la vida”
de la Gresca és una mica diferent. No hi podem
anar cada dia. No podem anar d’excursió. Només
ens veiem amb algunes persones, ja que els grups
són reduïts... El funcionament és amb tres grups
diferents. Cada grup hi va un dia i fem activitats,
com ara estiraments i pilates, sortides a passejar,
karaoke, etc. A més, enguany no hem pogut fer
una cosa que ens encanta: decidir com serà el casal
i on anirem d’excursió. En les darreres edicions ens
reuníem uns mesos abans per decidir com volíem
encarar l’estiu i on volíem fer les sortides setmanals.
Aquest any ens hem hagut de saltar aquesta part.
Però sabeu què? Tenim casal! Aquests mesos tancats ens han fet ser encara més conscients d’allò que
importa: poder sortir de casa i veure una cara coneguda, poder compartir somriures... Perquè, tot
i ser a més d’un metre i mig de distància, aquests
somriures són felicitat, són l’energia que necessitem per recarregar després d’uns mesos tan difícils.
Aquests mesos, la gent gran (nosaltres som els que
estem “a la flor de la vida”), ha patit una forta estig-

matització, fins al punt que el criteri d’entrada a un
hospital, era l’edat... Hem tingut el “no pots” a l’inici
de cada frase que qualsevol dirigia cap a nosaltres. Som
conscients que a la majoria de la societat ha passat el
mateix i que cal fer bondat per poder passar aquesta situació el més ràpid possible. Però ara necessitem poder
relacionar-nos i viure, perquè al final es tracta d’això,
encara que sigui relacionar-nos de lluny o sense abraçades físiques (mentals i virtuals ens en donem moltes), prenent totes les mesures de seguretat i higiene i
que tots al nostre voltant les prenguin també, des dels
més petits fins als més grans. Demanem que tothom
sigui conscient i conseqüent amb el moment que estem vivint.
No sabem què vindrà, com haurem d’actuar, però
tenim clar que hem de viure el present i gaudir-lo de
manera segura, al màxim. Volem esprémer totes les estones juntes, fent de cada moment un record que valgui la pena emmagatzemar. I és que en això, de col·leccionar records, les que som una mica grans ja en tenim
experiència. Però ens agrada que, en aquest magatzem,
els records hi siguin i guardem aquells que quan tanques els ulls i hi penses, et surt un somriure a la cara.

Els Naranjitos: Tere Fernández, Pilar Carreras, Asun Vega, Soto Hurtado, Antonia Victorio, Tina, Pilar Alguacil, María
Cortés, José Antonio González, Dolores Jarauta, Blas Melchor, Juana Blázquez, Conchita Domínguez, Vicenta, Maria
Teresa Estivill, Martha, Marta Ortega, Andrea González i Marta Pi.

La Gresca
a les xarxes
socials
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Dimecres 15

Divendres 17

Passejada per a la gent
gran
A les 8 h, pels carrers de la
ciutat
Durada aproximada: 1 h
Sortida: parc del 1r de Maig.
Arribada: parc dels Pinetons.
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

Aquagym
A les 8.30 h, al Poliesportiu
Municipal
Adreçat a gent gran
Durada aproximada: 45’
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Dijous 16
Concert de piano
i trombó
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
Amb Jordi Romero i Jordi
Giménez.
A càrrec de la Societat Coral
“El Vallès”.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Bicicletada familiar
A les 19.30 h, pels carrers
de la ciutat
Durada aproximada: 1.30 h
Sortida i arribada: Poliesportiu
Municipal.
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

Hora del conte:
La carpa dels contes
A les 19 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
El públic espera, però la funció ja
ha acabat. Què faran els artistes?
Doncs explicar als infants els
contes secrets del circ, aquells
que parlen del que passa quan els
llums s’han apagat.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
A càrrec de la Cia Patawa.
Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

Cine a la fresca:
Carmen y Lola
A les 22 h, al pati
del Centre Cultural
D’Arantxa Echevarría.
Carmen és una adolescent gitana
que viu a l’ extrarradi de Madrid.
Com qualsevol altra gitana, està
destinada a viure una vida que
es repeteix generació darrera
generació: casar-se i criar a tants
fills com sigui possible. Però un
dia coneix la Lola, una gitana que
somia amb anar a la universitat,
dibuixa graffitis d’ocells i és
diferent. La Carmen desenvolupa
ràpidament una complicitat
amb la Lola i les dues intentaran
portar endavant la seva història
d’amor, malgrat els inconvenients
i discriminacions socials a les que
es veuran sotmeses per les seves
famílies.
Activitat inclosa dins els actes de
la Diada LGTBI i la programació
Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Reserva de
les entrades
GRATUÏTES
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Dissabte 18
Diada LGTBI:
L’orgull de Ripollet
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Presentació del llibre
LGTBI. Claus bàsiques
D’Eugeni Rodríguez i Cristian
Carrer.
Amb la participació dels autors i
de Mar Cambrollé, presidenta de
la Plataforma Trans.
Modera: Fran Sánchez, regidor
de Politiques LGTBI de
l’Ajuntament de Ripollet
Espectacle Drag
amb Estrella
Xtravaganza
i Lily Polyester
Presenta: Ly
Activitat inclosa dins els actes de
la Diada LGTBI i la programació
Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Concert de rock:
Wild Mamas
A les 19 h, al pati
de l’Escola Enric Tatché
A càrrec de l’Associació Musical
Kanyapollet.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

Diumenge 19
Espectacle
infantil de dansa:
Bombolles de paper
A les 18 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
A càrrec de la Cia. Bacum
Bombolles de paper és un
espectacle de dansa, música en
directe i interacció multimèdia.
Una proposta visual i plàstica
que juga des de la imaginació de
l’infant (i l’adult) transportant-lo
a un espai on tot és possible. Un
recorregut per un món fantàstic
ple de bombolles de sabó, de
paper, digitals, de globus, amb
ombres i amb llum negra.
Per a infants a partir de 3 anys.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Reserva de
les entrades
GRATUÏTES

Teatre:
Monòlegs amb Vanessita
la del Tigre
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
Vanessita la del Tigre és més que
una monologuista... és una dona
anecdòtica.
Tot un popurri de situacions
quotidianes portades a l’extrem
on tothom pot sentir-se molt
identificat.
Un monòleg en especial per a
adults que et portarà des dels
anys 80 fins a l’actualitat, passant
per tots els embolics de família,
amistats i de parella.
No et pots perdre l’art més
histriònic, eclèctic, políticament
incorrecte i més gamberro
A càrrec de La Careta
Teatre Amateur.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
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TEIXINT VINCLES

Escolta
l’entrevista

José Villacañas
Representant de la PAH Cerdanyola - Ripollet

“Per salut pública,
s’han d’aturar els
desnonaments”
Ja heu reprès els vostres actes de protesta
després del confinament. Com afecta el context
actual a la vostra reivindicació?
El 4 de juny els jutjats van reprendre l’activitat i
volíem denunciar que es tornarà a desnonar, fet
que creiem que és una injustícia social, perquè ens
trobem en una situació sense alternatives d’habitatge. Hi ha famílies que poden ser desallotjades i ni
en una situació de pandèmia el govern és prou valent
per aturar la sagnia que hi havia i hi tornarà a haver
amb aquesta nova crisi, que tornarem a pagar un cop
més els de sempre. Veiem que a la moratòria hipotecària els requisits que es demanaven eren totalment
injustos, mentre els bancs donen la seva pròpia
alternativa propera a la usura, estenent el pagament.
Mentrestant, tenim molta gent que ha estat acomiadada o es troba en situació d’ERTO que no sap
quan podrà reprendre la seva activitat habitual o si les
seves empreses hauran de tancar. A més, tenim una
Generalitat que va haver de suspendre les seves ajudes
al lloguer per l’allau de peticions, ja que el pressupost
destinat era molt limitat. El que haurien de fer és
inversió pública en ajudes, per ajudar als ciutadans.
Heu notat un increment de queixes dels veïns o
de demandes d’ajuda a la PAH durant els mesos
de confinament?
Hem obert una comissió, tant a escala local, com
catalana i estatal, sobre els lloguers. Ens trobem amb
casos de l’anomenada vaga de lloguers. Entre Cerda-

nyola i Ripollet tenim uns 30 casos que sapiguem, a
qui fem assessorament per correu electrònic, sobre
com s’han de posar en contacte amb els propietaris
i l’administració i els passos que han de seguir per
defensar-se en matèria d’accés a l’habitatge com
defensen els Drets Humans. També estem començant a reobrir el nostre local a Ripollet per poder
atendre de manera presencial per buscar solució a
tots aquests problemes que ja existeixen i els molts
que sembla que vindran.
Com és aquest procés de reobertura?
Primer va tocar fer neteja a fons i desinfecció, per
evitar contagis. Després vam poder celebrar-hi una
petita assemblea, amb pocs membres, per decidir les
mesures de seguretat concretes per
atendre tots aquells veïns que
vinguin a veure’ns.
Teniu previstes noves
activitats de protesta, com
la que vau fer el passat
mes de juny?
D’entrada, en vam
celebrar un fa poques
setmanes, als jutjats
de Cerdanyola,
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La PAH
a les xarxes
socials
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Dilluns 20
Estiraments i gimnàstica
de manteniment
A les 8 h, al parc Massot
Adreçat a gent gran
Durada aproximada: 1 h
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i entitats

—
Dimarts 21

reclamant que no es fessin desnonaments encara per una qüestió
de salut pública. A partir d’aquí,
decidirem si fem més actes i accions
en assemblea, sempre que siguin
oportunes en aquesta situació de
pandèmia i amb seguretat. Intentarem sempre tenir un distanciament
físic, tot i que el distanciament social no el farem mai: ens volen separar
però actuarem sempre junts.
I pels pròxims mesos quines
expectatives teniu?
Nosaltres estem a la Taula del Pla de
Xoc a Ripollet i al seu equivalent de
Cerdanyola, on anem presentant les
nostres propostes i en farem la nostra anàlisi per veure si hi ha resultats.
Però de moment treballem conjuntament per trobar solucions i amb la
mà estesa a tot allò que pugui ajudar
a pal·liar aquesta situació precària i
de vulnerabilitat que en molts casos
serà extrema.
Jordi Sugrañes i Jordi Pi Lletí / Intus

Jocs en família
A les 19.30 h, al parc Gassó Vargas
Activitat en família
Durada aproximada: 1 h
Activitat inclosa dins la programació Obrim
l’estiu.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i entitats

—
Dimecres 22
Passejada per a la gent gran
A les 8 h, al parc dels Pinetons
Durada aproximada: 1 h
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament de Ripollet i entitats

—
Reserva de
les entrades
GRATUÏTES
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Dijous 23

Dissabte 25

Activitats dirigides
A les 19.30 h, a la pl. de Joan
Abad
Obertes a tota la població
Durada aproximada: 45’
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet i entitats

I Congrés Camí
Ancestral de Santiago
Congrés en línia
Onze conferències que,
finalment, es podran seguir en
línia arran de la crisi sanitària per
la COVID-19 per comprendre
millor el bagatge cultural que
suposa el Camí.
Organitza: Asociación Camino
Ancestral de Santiago

—
Divendres 24
Aquagym
A les 8.30 h, al Poliesportiu
Municipal
Adreçat a gent gran
Durada aproximada: 45’
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Hora del conte:
Contes que fan festa
A les 19 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
Quan un narrador obre la
maleta dels contes s’escapen galls
aventurers, pirates valents, regals
d’aniversari, tresors per descobrir,
cabres ximpletes...
A càrrec de Susagna Navó.
Per a infants a partir de 4 anys.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Reserva de
les entrades
GRATUÏTES

Club de lectura
Llegir el teatre: cloenda
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Acomiadarem el curs del club de
lectura amb un repàs dels textos
teatrals llegits al llarg de l’any.
A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza:
Ajuntament
de Ripollet
Cinema a la fresca: Okja
A les 22 h, al pati
del Centre Cultural
De Bong Joon-ho.
Al llarg de 10 idílics anys, la petita
Mija (An Seo Hyun) ha estat la
cuidadora i companya d’Okja,
un porc gegant, a la seva granja
de la muntanya, a Corea del Sud.
Però tot canviarà quan la gran
multinacional familiar Mirando
Corporation intenti emportar-se a
Okja a Nova York, on la narcisista
i egocèntrica Lucy Mirando
(Tilda Swinton) té altres plans per
la millor amiga de Mija.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

+

informació
i inscripcions

Dansa Bollywood:
Colors d’estiu
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
Recull de diferents danses del
món, desde l’Índia a Egipte
passant per l’actualitat... Amb un
comú denominador: l’alegria de
viure la vida en moviment.
A càrrec de l’Associació
Bollywood Anaath.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Tarda d’acústic
A les 19 h, al pati
de l’Escola Enric Tatché
A càrrec del CE L’Estel.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
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EN BREU
El futur Arxiu Municipal es construirà al solar de l’Antic Casino
Amb la intenció dignificar la salvaguarda, conservació i divulgació de la documentació municipal,
l’Ajuntament ha previst construir la futura seu de
l’Arxiu Municipal als terrenys de l’Antic Casino,
ara ocupats provisionalment per un aparcament a
cel obert. Seguint el Pla d’Acció Municipal 20192023, es vol construir un equipament específic,
ja que l’espai actual a la Casa del Comú resulta
insuficient.
Segons va anunciar a la presentació, l’alcalde de
Ripollet, José María Osuna, serà “un equipament
obert, amb un ús social i comunitari” i que respongui a la demanda dels historiadors. La regidora
d’Urbanisme, Reyes Muñoz, va definir-lo com “un
edifici del present, amb un gran valor mediambiental i arquitectònic”, amb materials naturals i
elements que recordin a l’Antic Casino. Per la seva

part, el regidor de Patrimoni, Sergio Linares, va
parlar de la importància de l’arxiu per a la societat
i va aprofitar per demanar col·laboració ciutadana
amb la cessió de material per estudiar-lo.
Fet l’avantprojecte, actualment l’ÀMB està redactant el projecte executiu i s’espera iniciar les obres
durant aquest mandat, un cop s’obtingui el finançament necessari. L’Arxiu disposarà d’un soterrani,
dedicat a dipòsit; planta baixa amb un punt de pas,
espais de dipòsit i entrada de documents; primer
pis, amb punts de treball i sala d’atenció a la ciutadania i la planta superior, amb un office i més àrea
de dipòsit. En total seran 575 metres.
El pròxim dia 6 de juliol es realitzaran al solar uns
treballs arqueològics previs i que es vol que l’edifici mantingui la connexió entre els carrers de La
Palma i Salut.

+

informació

Reobren l’Oficina de Treball i l’Organisme de Gestió Tributària
Després del tancament d’aquests serveis, a causa de la pandèmia, l’Oficina de Treball, situada a la rambla de
Sant Jordi, 68, va reobrir les seves dependències el passat 29 de juny. L’atenció és amb cita prèvia, que es pot
concertar al 93 586 34 15, de 8.30 a 14 h. Per a les prestacions per desocupació del Servei Públic d’Ocupació
Estatal (SEPE), cal demanar cita prèvia per mitjà del web http://sepe.es o bé trucant al telèfon 901 010 210.
Quant a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, situat a la rambla de Sant Jordi, 75, obrirà el pròxim
15 de juliol. Cal recordar que aquest servei funciona exclusivament amb cita prèvia, a excepció del registre,
domiciliacions, còpies de rebuts i informació d’embargaments. Mentre no obrin, disposen del telèfon d’atenció
telefònica al contribuent: 932 029 802.
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Diumenge 26
I Congrés Camí
Ancestral de Santiago
Congrés en línia
Onze conferències que es podran
seguir en línia arran de la crisi
sanitària per la COVID-19 per
comprendre millor el bagatge
cultural que suposa el Camí.
Organitza: Asociación Camino
Ancestral de Santiago

+

informació
i inscripcions

Desconfinem les gralles
i els tabals!
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
Els Grallers dels Gegants de
Ripollet tenen moltes ganes
de sortir a tocar al carrer i
acompanyar els Gegants. Però
com que això encara no pot
ser han decidit dissenyar un
concert familiar on ens faran
un recorregut pel repertori del
grup, des dels clàssics que els
han acompanyat durant els seus
onze anys d’història, fins a peces
més modernes i altres temes
treballats durant el confinament.
Un concert alegre, desenfadat i
festiu apte per a totes les edats. El
seu objectiu és aconseguir treure
un gran somriure a tots els seus
assistents Els hi acompanyeu?
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
A càrrec de la Colla
de Grallers de la CRAC
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

Espectacle infantil
de titelles: Jana i els tres
ossos
A les 18 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
A càrrec del Centre de Titelles de
Lleida.
La Jana i els tres ossos és una
versió del conte popular La
Rínxols d’Or, narrada amb
titelles, ombres i cançons.
Per a infants a partir d’1 any.
Activitat inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Dilluns 27
Passejada per a la gent
gran
A les 8 h, pels carrers de la
ciutat
Sortida: parc dels Pinetons.
Arribada: Poliesportiu
Municipal.
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Dimarts 28
Activitats dirigides
A les 19.30 h, al Poliesportiu
Municipal
Obertes a tota la població
Durada aproximada: 1 h
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

Reserva de
les entrades
GRATUÏTES

Dimecres 29
Passejada per a la gent
gran
A les 8 h, pels carrers
de la ciutat
Sortida: Poliesportiu Municipal.
Arribada: Escola Tiana de la
Riba.
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Dijous 30
Gimcana
A les 19.30 h, a la pl. de Joan
Abad
Activitat en família
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Divendres 31
Aquagym
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L’Ajuntament destina
60.000 ¤ a ajuts per a autònoms
i petites empreses afectades
per la COVID-19
Les empreses de Ripollet, de fins a 10 treballadors,
que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, poden sol·licitar una o les
dues línies de subvenció, de fins a un màxim de 500
€ per activitat econòmica. Aquests ajuts, que s’estaven treballant abans de la constitució de la Taula del
Pla de Xoc, s’han acabat de concretar en el si de la
Comissió de Desenvolupament Econòmic. La seva
finalitat és la de compensar l’impacte en l’activitat
econòmica de les persones treballadores autònomes,
microempreses i petites empreses, a conseqüència
de l’aplicació del Real Decreto 463/2020, de 14 de
març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma davant
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
En total, l’Ajuntament ha destinat una partida de

El Mercat canvia
a horari d’estiu
El Mercat Municipal adapta el seu horari als
hàbits de l’estiu, de manera que de matí obre
els dilluns de 8 a 13 h, de dimarts a dissabte
de 8 a 14 h i les tardes de divendres de 18 a
20.30 h. El Mercat Municipal no ha deixat
de prestar el seu servei durant tota la crisi
sanitària. A més ha posat en marxa diverses
iniciatives per als seus clients, com ara l’horari
d’atenció prioritària a gent gran i la promoció de les comandes telefòniques per reduir
l’espera en l’atenció. A més, la clientela pot
aparcar al pàrquing d’El Molí. Més informació al telèfon 690 87 55 18.
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+

informació

60.000 € per a aquests ajuts, que s’aniran atorgant
per ordre de sol·licitud. Aquestes es poden presentar
fins al 7 de juliol, a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Ripollet, adreçades al Departament
d’Empresa i Comerç.

El Centre de Dia torna a funcionar
El Centre de Dia, gestionat per la Cooperativa Suara,
compta actualment amb un total de 34 persones
usuàries, que seran les úniques que podran accedir
a les instal·lacions, juntament amb els professionals
assignats a cada torn. Per a la seva posada en marxa,
a banda de desinfectar i senyalitzar les estances, s’ha
preparat tot el material, que serà utilitzat de forma
individual. El servei s’ha reorganitzat en grups, de manera que l’aforament no superi el 50%. De moment
les persones que no siguin usuàries del centre no
podran accedir al servei de menjador extern ni el de
perruqueria i podologia. Tancat des del passat 14 de
març, el personal del Centre de Dia ha estat fent un
seguiment telefònic setmanal de tots els seus usuaris.
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A les 8.30 h, al Poliesportiu
Municipal
Adreçat a gent gran
Durada aproximada: 45’
Activitat esportiva inclosa dins la
programació Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Exposicions
CENTRE CULTURAL
Del 2 de juliol al 26
de setembre, a les sales
d’exposicions
Exposició col·lectiva
de fotografies:
“Vides confinades”
A càrrec de l’Agrupació FotoCine Cerdanyola-Ripollet —
AFOCER i Acció Fotogràfica
Ripollet — AFR

POLIESPORTIU
MUNICIPAL
Del 18 juliol al 31 d’agost
“Construccions
identitàries, famílies
trans”
Fotografies de Mar C. Llop
Presentació i inauguració amb la
presència de l’autora i de famílies
participants

—

Altres
activitats
Mercat setmanal
Cada dimecres al matí
El Mercat Setmanal ha
tornat amb totes les parades
d’alimentació i el 50% de les altres
parades, amb les mesures de
seguretat necessàries per protegir
tant a clients com a paradistes.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Posem cara al comerç
local!
Als comerços de l’UCR
Campanya de sensibilització i
humanització del comerç local,
a través d’uns vinils amb els
noms dels comerciants associats
a l’UCR per personificar i agrair
totes aquelles persones que
aporten un gran valor afegit a
Ripollet.
Organitza: Unió de Comerciants
de Ripollet
Servei de deixalleria
La deixalleria obre per a
industrials, autònoms i
particulars de dilluns a dissabtes
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, i els
diumenges de 9 a 13 h.
Xerrades per a la gent
gran
Els dimarts i dijous
de 10 a 12 h, al parc dels
Pinetons
Tertúlies obertes sobre temes
d’interès per a la gent gran.
Organitza: Club de Jubilados y
Pensionistas de Ripollet

Reserva
torn per a
la piscina

Poliesportiu Municipal
El Poliesportiu obre totalment
l’equipament, amb restriccions
d’aforament, de dilluns a
divendres de 8 a 22 h i dissabtes,
diumenges i festius de 8 a 14 h.
La piscina obrirà en torn de matí,
de 10.30 a 14.30 h, i de tarda
de 16 a 20 h, amb aforament
màxim i reserva prèvia a través
de citaprevia.ripollet.cat o bé el
telèfon 936 929 752.
Cursos de formació
i inserció laboral
En línia, a través de Ripollet
Impulsa
El departament d’Ocupació sota
el nou nom de Ripollet Impulsa,
organitza cursos i programes
d’inserció laboral, a més de
taulers on comparteix informació
d’interès per a treballadors i
empreses.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Ripollet
Impulsa a les
xarxes
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FEM MEMÒRIA
Carrers plens de
memòria i dignitat
Ripollet compta amb una vintena de monuments commemoratius, repartits pels seus carrers, places i edificis. Trobem aquests memorials en
forma multitud de formes i suports, des de belles
plaques i rajoles, elements en acer Corten i fins als
recents vinils. Tots ells tenen per objectiu recordar
esdeveniments o honrar la vida de persones.
Els podem datar, principalment, en tres etapes: els de
principis de la democràcia, una segona tongada més
monumental al principi del nou mil·lenni i una etapa
de memorials més reivindicatius des de 2015, emmarcats en el programa Memòria i dignitat, impulsat pel
govern actual.
N’hi ha d’autors de renom: Josep Maria Brull (murals del carrer de Padró i de l’atleta al Pavelló Municipal i el monòlit del parc d’Anselm Clavé), Xavier
Corberó (font a Maragall, al parc Primer de Maig),
Ferran Capdevila (La Llevantada) i Salvador Mañosa
(Pere Quart i Neus Català) i també altres d’anònims
o de la mateixa Brigada Municipal.
En trobem d’imponents, com ara l’escultura La llevantada (2006), de 12 metres i 7 tones de pes, al parc
del riu Ripoll, per retre homenatge a les víctimes de
les riuades del 62; la del poeta Pere Quart (2017), per
a la reinauguració de la seva plaça; el sobri monòlit a
les víctimes de l’amiant (2019), dels ajuntaments de
Ripollet i Cerdanyola, obra de Jordi Andrés, fill d’una
de les víctimes. També de més modestos, com la silueta
de l’activista Neus Català, a la l’avinguda dels Pinetons
amb Maria Torras i les plaques a Joan Abad, davant el
pavelló Joan Creus; Federico García Lorca, al carrer
que duu el seu nom i Emma Maleras, a l’avinguda de
la Creu Roja.
Finalment, volem assenyalar el valor reivindicatiu dels memorials, destacant el de les víctimes dels

Consulteu
el catàleg del
patrimoni
cultural

camps nazis, davant l’OAC, a Can Masachs (2005),
de factoria industrial de Calderería Delgado i el memorial als alcaldes de la República, al seu parc, entre
els pisos de l’Incasol de l’avinguda del Mediterrani,
amb què el 2014 es va retre homenatge als alcaldes republicans Magí Girbau i Baqués i Josep Ros i Prats.
I ara que s’aproxima la Diada LGTBI, no volem
oblidar el de reconeixement a la lluita dels col·lectius
LGTBI (2017).
L’Ajuntament està impulsant un programa de manteniment i reparació, amb la col·laboració de la Diputació. Les primeres actuacions seran la restauració
dels vinils de la lleva del biberó, ubicat a la plaça del
Molí i de Federico, tots dos malauradament malmesos. Els memorials ens recorden la nostra història i
la millor manera d’honrar-la és conèixer-los, divulgar-los i cuidar-los.

20

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 006 — Juliol 2020

Opinió
Ha passat un any, ara
hem de seguir treballant
per la justícia social i la
democràcia

Tot just fa un any del nou mandat sorgit de les
eleccions municipals en què Decidim Ripollet tornava a tenir el govern de l’Ajuntament,
amb més vots i sobretot amb més confiança
i il·lusió per part de la població. Ha estat un
any de feina intensa en tots els àmbits, donant
resposta als reptes que cada dia confronta la
nostra societat.
El pla d’actuació de Decidim ve prioritzant
des del començament la defensa dels serveis
públics, la protecció social per tal que cap
persona quedi exclosa i avançar per aconseguir una democràcia real i per tant igualitària,
“construir Ripollet” amb la participació de
tothom, sense excepcions.
És evident que la pandèmia ha paralitzat la
nostra vida en molts aspectes però moltes
accions engegades des de l’Ajuntament abans
de l’estat d’alarma han servit per canalitzar demandes de tota mena que s’han plantejat des
de la societat.
Volem agrair a la ciutadania el comportament
mostrat en aquests mesos tan difícils de pandèmia, solidaritat i generositat, respecte de les
normes sanitàries, etc. Solidaritat als hospitals
i als carrers, solidaritat entre generacions, solidaritat de les entitats i organitzacions. Reconèixer especialment l’actitud de les nenes
i nens que han suportat admirablement els
períodes de confinament.
En els moments tan difícils que hem passat ha
quedat encara més de manifest que la defensa
de les coses comunes, de la sanitat pública, de
constituir governs que redistribueixin la riquesa, d’un estat social que protegeix, són la
resposta davant les amenaces de les crisis compartir oportunitats, defugir la competència
estèril i canviar-la per la cooperació.
Agrair a tots els partits polítics la col·laboració
i bona entesa per trobar solucions en aquest
estat d’alarma.
Decidim Ripollet ha elaborat un Pla de xoc
contra el Coronavirus que ha compartit amb
totes les organitzacions i segur que del treball
conjunt en sortiran respostes als problemes
que tenim plantejats.
Hem passat un any difícil, ara toca reprendre
amb tota l’energia que calgui el Pla d’acció
municipal. Comptem amb la confiança i participació de les ripolletenques i els ripolletencs
per defensar els interessos de la majoria.

La decadencia
de Ripollet

El modelo de gobierno actual, protagonizado por Decidim Ripollet, está desgastado y
caduco. Son muchos los ejemplos que hemos conocido últimamente, que nos demuestran la manifiesta incapacidad de los que
tendrían que liderar políticamente nuestra
ciudad. Hechos que se explican por la actual
situación de condescendencia, de parálisis y
de confort en que viven algunas de las personas responsables de la política municipal,
al frente de las cuales tenemos al Sr. José Mª
Osuna. Uno de los ejemplos más claros de la
mala gestión política del actual Ayuntamiento, es el caso de la Escuela Municipal de Música, que, por incidencias administrativas en
el proceso de adjudicación, lleva ya un año
cerrada sin tener la certeza de que el próximo
curso inicie el servicio que venía dándose en
Ripollet. Y todo ello debido a la incompetencia del gobierno, con un consistorio que
no hizo un proceso de licitación correcto.
Otro ejemplo es el Bar del Centro Cultural
que lleva cerrado más de dos años y todavía
no se ha hecho la licitación de la gestión con
las obras finalizadas hace casi un año. Y qué
decir de la suciedad en las calles o de la falta
de mantenimiento de las zonas ajardinadas,
asfaltado y alcantarillado. La gestión demuestra un evidente desconocimiento y despreocupación por la vida en la ciudad. Otro
asunto de interés municipal llevado al pleno
del 25 de junio: es la aprobación inicial de
un cambio urbanístico de los terrenos de la
antigua fábrica de la Trilla, para construir un
macro supermercado que continúe acabando con el tejido comercial de proximidad.
Así no se defiende el comercio de la ciudad.
Y por ello nuestro grupo votó en contra, el
PSC precisamente en su programa electoral, incluía un apartado en referencia a que
en esos terrenos se construyera una zona de
ocio, donde las vecinas y vecinos de Ripollet
pudiesen disfrutar de un espacio de diversión
en nuestra ciudad, fomentando además, de
esa manera, que nuestros jóvenes no tengan
que marcharse siempre a otras poblaciones.
Ejemplos que ponen en evidencia un proceso de decadencia progresiva de Decidim
Ripollet que nos arrastra a todas y a todos.
Tenemos la ciudad sumergida en la inercia,
la parálisis y el atraso.
La hora del cambio llegará junto con el PSC
de Ripollet.
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Entramos en la nueva
normalidad

A la fecha de la redacción del presente escrito entramos en la denominada fase de
“nueva normalidad”. Atrás quedan 13
malditas semanas de confinamiento en las
que los ciudadanos hemos visto limitados
nuestros movimientos al tiempo que en el
camino hemos dejado a seres queridos y,
en muchos casos, puestos de trabajo que
esta crisis generada por la pandemia viene
devorando día tras día. Creo, sin lugar a
dudas, que todos los grupos municipales de
nuestro Ayuntamiento seremos capaces de
arrimar el hombro para poder consensuar
medidas que nos ayuden a salir de esta difícil situación, pero no podemos olvidar
que las administraciones locales son las que
más dificultades económicas vamos a tener
para aportar nuestro grano de arena. Hoy
más que nunca, se hace necesario que el
consenso político alcance a todas las administraciones del Estado. Gobierno estatal,
Comunidades Autónomas, Diputaciones
y otros entes con competencias en materia económica deben hacer posible que la
carga impositiva de los ciudadanos pueda
verse reducida al tiempo que las corporaciones locales puedan dotar suficientemente
partidas de carácter social que van a ser del
todo necesarias. Pero esta va a ser la tarea difícil. A la Generalitat de Cataluña, en plena
pandemia y en un mar de defunciones por
día, no se le ocurrió otra cosa que subir el
tipo impositivo del impuesto de sucesiones, o subir el sueldo de los altos cargos del
gobierno entre otras muchas ocurrencias.
Este no es el camino que Cataluña necesita. Después de la que nos ha caído, tocaría
remar en la misma dirección y dejar de lado
el sendero oscuro de la independencia que
solo puede darnos paro y frustración. En
Ripollet vamos a intentarlo y entre todos
saldremos de esta.

Política de
confinament. Què hem
fet durant aquests tres
mesos?

Ja són més de tres mesos immersos en aquesta terrible pandèmia que ha capgirat les
nostres vides tal com les havíem viscut fins
llavors. El que no ha canviat és el nostre compromís amb la gent.
Des del primer moment, Esquerra Republicana–ARA Ripollet va posar-se a disposició
del govern de Ripollet fent el seguiment diari
de la situació que s’estava vivint a la nostra
ciutat. La prioritat absoluta era la salut de les
veïnes i veïns, especialment l’afectació de la
malaltia a la gent gran. Un cop vam conèixer
que el confinament s’allargava més enllà de
les dues setmanes inicials, calia fer un seguiment de les diferents àrees i així ho vam fer,
preguntant i col·laborant amb les diferents
regidories de Ripollet encarregades dels
àmbits de salut, drets socials, educació, seguretat, etc. Volem agrair a l’equip de govern
haver entès i aprofitat la nostra predisposició
i voluntat de sumar esforços en aquests moments tan crus.
Alhora, a través de les nostres xarxes socials
hem anat difonent informacions de l’Ajuntament i serveis de protecció, així com de la
conselleria de Salut i altres autoritats sanitàries i hem habilitat una bústia ciutadana
virtual per a recollir les preguntes, dubtes i
neguits de la ciutadania en qualsevol matèria
que s’hagi pogut veure alterada a causa de la
pandèmia i el confinament.
Vam fer un pas endavant demanant al ple
de Ripollet la creació d’una Taula de xoc
formada per tots els partits, tècnics municipals, entitats, representants comerciants i
empresarials i el teixit associatiu de la ciutat
per a donar resposta a la crisi i reconstruir
Ripollet socialment i econòmica sumant
esforç, propostes i talent. La Taula, a la que
ERC ha portat 51 propostes, es va fer realitat
mitjançant tres subcomissions i la feina feta
veurà els seus resultats de forma immediata,
un cop s’aprovi per ple.
Volem acabar aquest text expressant el nostre
condol a familiars i amics de les víctimes de la
Covid i tot el nostre escalf a aquella gent que
ha passat la malaltia. Amb la força de la gent
ens en sortirem!
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Confinament: patiment
i solidaritat

El COVID-19 ens ha confinat a casa durant gairebé tres mesos llargs i intensos en
els quals no hem pogut sortir al carrer amb
normalitat, veure i abraçar als nostres familiars i amics o gaudir de les nostres aficions,
cultures i tradicions, així com tampoc hem
pogut fer ús dels comerços o restaurants.
Sense adonar-nos vam canviar els guants de
llana pels de làtex i el somriure per la mascareta. Ens hem perdut la primavera i veure
florir els nostres carrers. Moltes persones
han estat acomiadades o afectades per un
ERTE, el qual algunes encara no han cobrat, i per tant, han hagut de fer malabars
amb els pocs estalvis per poder sobreviure.
Alguns han hagut de tancar el seu negoci i
han seguit pagant impostos sense facturar.
D’altres han perdut un ésser estimat a causa de la COVID-19, sense poder vetllar-lo i
acomiadar-lo com cal. Ha estat una tragèdia a gran escala que ens ha fet patir, però
també aprendre i ens ha aportat valors molt
positius com la solidaritat i l’empatia.
Hem posat en valor la feina del personal sanitari, que s’ha deixat la pell per salvar-nos
la vida, així com del personal del sector serveis, que no ha deixat de treballar tot i la
gravetat de la situació. Per això, cada dia, a
les 20 h sortíem a aplaudir per agrair-los el
seu esforç. Podem afirmar que a Ripollet
hi ha gent solidària i altruista que, desinteressadament, s’ha organitzat per comprar
material i cosir mascaretes o fer pantalles,
que ha dissenyat i creat salvaorelles i obreportes, o d’altres que s’han ofert per fer classes de reforç a l’alumnat o per fer la compra
a la gent gran del nostre municipi. Des de
SOM Ripollet també hem volgut participar
d’aquesta solidaritat amb el projecte #YoMeQuedoEnCasaRipollet i col·laborant
amb ‘Ripollet Solidario’ en la seva causa.
La ciutadania de Ripollet pot sentir-se orgullosa de viure en un municipi on la gent
es mobilitza i es preocupa pel benestar del
veïnat en una situació atípica, però que ens
ha unit més que mai. Ara tornem a la “nova
normalitat” però recordant tot el que hem
patit i perdut i tot l’esforç que ens ha costat
ser on som.
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Ripollet
2020

Sumem
verd

Ripollet continua
sumant verd amb
la recuperació
de l’entorn fluvial
del riu Ripoll

A mitjans juliol està previst que finalitzin
les obres del gual i ja es projecten noves actuacions,
com la naturalització del riu entre ponts o un nou
gual al parc Massot.
La recuperació de l’entorn fluvial del riu Ripoll al seu
pas per Ripollet, des de Barberà fins a Montcada i Reixac, és un objectiu prioritari del govern municipal, que
ve del mandat anterior i una de les primeres actuacions que apareixen en el Pla d’Acció Municipal (PAM)
2019-2023. El que es pretén, en paraules de l’alcalde de
Ripollet, José M. Osuna, és “recuperar el riu i deixar
de viure d’esquena a ell, per tal de redescobrir-lo i que
tota la gent de Ripollet el pugui gaudir”. Acabada la
primera fase de projecte de recuperació mediambiental de la llera del Ripoll, a Ripollet i a punt de finalitzar
les obres del gual a la zona del Molí d’en Xec, ja es projecten noves actuacions importants, com ara la retirada de canya, la recuperació de l’espai fluvial entre ponts

i nous guals al parc Massot i al polígon Cadesbank.
El passat 22 de juny, l’Ajuntament va oferir una roda
de premsa per tal de repassar aquesta qüestió estratègica i l’estat de les diferents actuacions a l’entorn fluvial i natural del riu Ripoll. L’alcalde va assegurar que
“podem estar contents com a govern i com a ciutat del
que s’està fent” i va agrair la feina feta a regidors i tècnics, tant actuals com de l’anterior legislatura, per les
complexitats que comporten les actuacions en aquest
espai, no només de caràcter administratiu i econòmic,
sinó també tècnic, “en tractar-se d’un espai viu que té
les seves pròpies dinàmiques i calendaris”. En el marc
de l’Any Verd, Osuna va destacar que “la COVID-19
ens ha fet veure la necessitat de protegir i valorar els
indrets fluvials i naturals”, que s’han convertit durant
la pandèmia en importants zones de passeig i el tall a
la circulació de diferents vies ha comportat el redescobriment d’aquesta anella verda de Ripollet. Per últim, l’alcalde va fer una nova crida a la població per tal
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que durant l’execució de les obres
respecti sempre el perímetre de seguretat, tot anunciant que s’espera
que a mitjans de juliol hagin finalitzat les obres el gual.
Més de 600.000 ¤
de subvencions externes
Per tal de portar a terme els diferents projectes, l’Ajuntament ha
intentat involucrar al màxim les
diferents entitats supramunicipals
per al seu finançament, com va explicar la regidora d’Economia, Pilar Castillejo. Així, s’ha comptat
amb una aportació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de prop
de 280.000 € del Programa metropolità d’actuacions de millora
del paisatge natural i urbà (PSG)
del Pla d’inversions metropolità
2016-2019 amb què s’ha finançat el 75% de les obres del gual.
L’Ajuntament també ha rebut

una subvenció de 300.000 € del
Programa de Meses de Concertació del Pla de Xarxes de Govern
Local 2016-2019 de la Diputació
de Barcelona, d’on s’ha pogut assumir el 25% de les obres del gual
(93.162,87 €), així com el 50% de
la redacció del projecte de recuperació mediambiental de la llera del
Ripoll a Ripollet (4.095,85 €),
prop de 100.000 € del seu cost
d’execució i la coordinació de seguretat i salut (1.183,38 €). Per
últim, el Consorci Besòs-Tordera
també ha fet una aportació del
50% de la redacció del projecte de
la fase 1 (4.095,85 €) i 50.420,98
€ per a les certificacions d’obra
aprovades, que actualment estan
pendents de rebre.
El regidor de Protecció del Medi,
Eric Plata, va explicar que l’ACA té
previst realitzar a la tardor la retirada de canya americana, a tocar de
Barberà i el riu sec. Un procés complicat i costós, on cal trinxar el rizoma per evitar que torni a créixer i
poder mantenir la flora autòctona.
Projecte entre ponts
i anella verda
Aquest mes de juny es va adjudicar
la redacció del projecte executiu
entre el pont de vianants i el de la
carretera de Tarragona, que s’es-
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pera que estigui enllestit després
de l’estiu. En aquesta zona, caldrà
treure els horts existents, retirar la
canya invasora i fer la seva naturalització. Es tracta d’un projecte que
pot superar el cost d’un milió d’€
i, per tant, caldrà buscar finançament per tal d’iniciar les obres durant aquest mandat. Plata també
va explicar que la construcció del
gual del parc Massot s’espera que
estigui licitada per la tardor i que
també hi ha previst un nou gual
a l’alçada del polígon Cadesbank,
pendent de redacció, que forma
part d’un projecte de millora de
connexió de polígons de la Diputació de Barcelona. “Els tres guals
el que faran és donar continuïtat a
l’anella verda amb què volem connectar tots els espais verds i naturals de Ripollet, unes 30 hectàrees
que hem de protegir”, va explicar el
regidor Eric Plata.
Com va concloure l’alcalde, José
M. Osuna, “queda molta feina per
fer, però hi ha un plantejament
estratègic i tenim clar el camí a recórrer, amb tota la línia de col·laboració amb les administracions i
institucions supramunicipals per
poder seguir avançant, i estem contents de veure com es fan aquests
passos pel que suposa deixar de
viure d’esquena al riu”.
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LA CONTRA

Proud Ripollet
a les xarxes
socials

Toni Luque
President de Proud LGTBI
Proud LGTBI Ripollet és una entitat que, a escala local, vetlla pels drets de tot el col·lectiu a la
vila, organitzant i col·laborant amb actes i activitats a la ciutat durant tot l’any, no només durant el mes de l’Orgull, per tal de complir amb
la seva triple missió de fer acollida, visibilització
i reivindicació de les persones LGTBI a Ripollet.
Per què és important celebrar l’orgull?
Continuem sent un col·lectiu que pateix agressions
i repressions. Cada setmana veiem noves notícies
d’agressions pel fet d’anar amb la parella de la mà o per
ser una persona trans o amb ploma, i això és només la
punta de l’iceberg, ja que molta gent no ho denuncia
per por a què diran. El dia que no hi hagi agressions i
hi hagi tots els drets garantits en l’àmbit internacional,
ens plantejarem si cal continuar fent l’orgull o no.
Hi ha una igualtat real de drets LGTBI?
De cara a la galeria, sí. Però sí que fa falta una llei integral estatal, similar a la que tenim a Catalunya que
no està implementada. Especialment al sector de les
persones trans, hi ha encara molta feina per fer, s’ha
d’avançar moltíssim especialment per aquí, és un col·
lectiu molt oblidat per la societat.
Com ha viscut el col·lectiu
el confinament?
Moltes persones ho han passat malament. Quan
estàs en una situació tancat a casa i encara no has
sortit de l’armari o estàs en transició i no et
pots expressar com vols o no reps el suport
del teu entorn és complicat. Si tu et trobes en situacions així amb famílies que
no t’accepten o no t’entenen és dur, i
per això des d’institucions s’ha intentat fer campanyes de suport i acompanyament cap al col·lectiu.

—
“El col·lectiu trans
està molt oblidat
per la societat”
—

És important pel col·lectiu la
visibilització des de les institucions?
És molt important, perquè tot el que no es veu no
existeix. Per això posem les nostres banderes als ajuntaments, balcons, carrers o xarxes socials, perquè la gent
LGTBI se senti recolzada, també per l’administració.
Podem sortir al carrer i fer molts actes, però això ha de
repercutir a les institucions.
També són importants les tasques
de les entitats com vosaltres.
Una entitat et dona moltes més facilitats perquè l’administració et faci cas. Una persona individual és molt
difícil que es presenti a un Ajuntament perquè vol
presentar una moció, però de la mà d’una entitat tens
un ambient més adequat per fer-ho. I, és clar, hi ha
molta més visibilitat en anar junts.

Si algú vol formar part de Proud
com s’ha de posar en contacte
amb vosaltres?
El més fàcil és a través de les nostres xarxes
socials, o per correu electrònic a proudripollet@gmail.com. Volem obrirnos a més gent per poder avançar tots
junts, fent actes propis i guanyant més
força.
Jordi Pi Lletí / Intus

