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Sumari — Fase 1 de la reparació de la vida local Pàg. 3 #ObrimRipollet,
el Pla local de la desescalada Pàg. 4-5 Aprenentage i solidaritat Pàg.
6-7 Diego Morillas, voluntari de Creu Roja i Protecció Civil Pàg. 8-9
Tot anirà bé Pàg. 10-12 Pla de xoc econòmic i social per a la recuperació
Pàg. 13-15 Melisa Viñas, infermera del CAP Ripollet Pàg. 16-19 La ciutat
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A Ripollet,
som memòria

Ajuda’ns a conservar la memòria
de la ciutat
Els dibuixos, cartes, pancartes, fotos, vídeos
o qualsevol altre document textual o gràfic
són molt importants per a deixar testimoni
i explicar en un futur el moment excepcional
que estem vivint.
Fes-nos arribar aquest material
a l’Arxiu Municipal
Per correu electrònic
A/e: arxiumunicipal@ripollet.cat
Presencialment
Cal demanar cita prèvia al telèfon
935 046 000
Cal indicar la següent informació:
—Autor de la fotografia, vídeo o
document textual o gràfic.
—Ubicació (barri, carrer o zona
aproximada).
—Data d’enregistrament.
—Títol (acció que es recull, de la forma
més breu possible).
—Accés i difusió (indiqueu que cediu
el dret a reproduir-lo i consultar-lo).

#ArxivemlaCOVID19

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 004 — Maig 2020

DESTAQUEM
Fase 1 de la reparació
de la vida local
La vida i la gent de Ripollet són tan fortes,
que ni deu setmanes de confinament han
pogut amb l’esperit treballador i de classes
populars que identifica la ciutat. Contra la
por i la soledat, ens hem bolcat en les xarxes
i reteixit la comunitat amb el veïnat. Contra
l’apagada dels serveis culturals, ha sorgit una
increïble creativitat des de casa, d’entitats i
particulars i amb les finestres i balcons d’altaveu. Contra el sedentarisme, els gimnasos
i el departament d’Esports han fet suar a tothom que ha volgut. La individualitat i l’ego-

isme s’han rendit a les meravelloses mostres
de solidaritat, sigui amb màquines de cosir o
amb impressores 3D. I mentre la majoria s’estava a casa, per protegir-se i cuidar els seus, el
personal els serveis essencials han mantingut
el batec del cor de Ripollet fins ara, quan comença la fase 1 de la desescalada.
El coronavirus s’ha endut grans persones pel
camí i ho ha canviat tot, però resistirem i persistirem en la reparació, encara que sigui amb
una vida nova que haguem d’inventar i construir entre tots i totes.
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Fase 1: #ObrimRipollet
Atenció a les persones
OAC

—Atenció prioritàriament telemàtica i
telefònica.
—Atenció presencial amb cita prèvia per donar
resposta a les persones amb dificultat d’accés
a les solucions telemàtiques.
—citaprevia.ripollet.cat
Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Aforament: 3 persones
en atenció a l’OAC i 2 persones
a la sala d’espera.
Contacte:
Tel. 935 046 000
A/e: oac@ripollet.cat

Desenvolupament
econòmic (Ocupació,
Empresa i Comerç)

Només atenció telemàtica i telefònica.
Contacte:
Tel. 935 807 642
A/e: ocupacio@ripollet.cat
empresa@ripollet.cat
comerciutat@ripollet.cat

Bucs Municipals d’Assaig
Casal d’Avis
Casal de Joves
Centres Cívics

Tancats.

Drets Socials
Drets Socials

—Atenció prioritàriament
telemàtica i telefònica.
—Atenció presencial amb
cita prèvia per donar
resposta a les persones
amb dificultat d’accés a les
solucions telemàtiques.
Horari:
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.
Dimarts, de 15 a 19 h.
Aforament: 3 persones
a la sala d’espera.

Contacte telefònic:
Drets Socials
935 046 007
670 291 976
670 291 716
680 241 330

Habitatge
habitatge@ripollet.cat
borsadelloguer@ripollet.cat

Contacte telemàtic
Genèric Drets Socials
recepcioss@ripollet.cat

Inclusió
immigracio@ripollet.cat

Assessorament jurídic
serveiorientaciojuridica@
ripollet.cat
Atenció LGTBI
coordinacio@och.cat
Educació
935 046 008
educacio@ripollet.cat

Joventut
joventut@ripollet.cat

OMIC
omic@ripollet.cat
Salut Pública
salut_publica@ripollet.cat
Serveis Socials
serveissocials@ripollet.cat
SIAD
935 046 040
siad@ripollet.cat
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Cultura
Centre Cultural

—Atenció prioritàriament telemàtica i telefònica.
—Atenció presencial amb cita prèvia a partir del 28 de
maig per donar resposta a les persones amb dificultat
d’accés a les solucions telemàtiques.
—Atenció a les entitats amb cita prèvia.
—El servei de registre estarà tancat.

Escolteu l’entrevista
Araceli Sánchez, cap
de Persones i Organització de
l’Ajuntament de Ripollet

Biblioteca Municipal

—Posada en marxa del servei del préstec, prèvia reserva
telefònica o telemàtica, a partir del 3 de juny.
—Devolució a través de la bústia externa, a partir del 28
de maig.
—No es permet l’accés lliure a espais de lectura.

Horari:

Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 21 h.
Caps de setmana, tancat.
Aforament: 2 persones en espera al vestíbul.

Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 16 a 19 h.
Dimecres, de 9.30 a 13 h. Atenció preferent a la gent
gran en la seva franja horària.
Aforament: 2 persones en espera al vestíbul.

Contacte:

Contacte:

Tel. 935 046 025
A/e: cultura@ripollet.cat

Tel. 935 864 230
A/e: b.ripollet@diba.cat

Sala d’actes i sales d’exposicions
del Centre Cultural
Teatre Auditori del Mercat Vell

CIP Molí d’en Rata
Tancats.

Visites amb cita prèvia.

Contacte:
Tel. 935 946 057
A/e: molidenrata@ripollet.cat

Esports
Poliesportiu Municipal
Obert de dilluns a divendres, de 8 a 22 h
Dissabtes, diumenges i festius, de 8 a 14 h
1 h d’estada màxima a cada instal·lació,
de dilluns a diumenge.

Pistes de tenis

—Només pràctica individual
(una reserva per persona i dia).
—Aforament màxim de 2
persones.

Mòdul d’atletisme

—Aforament màxim de 10
persones per hora.

Gimnàs i piscines
Tancats.

Recorda:
contenir el COVID19
és responsabilitat
de tothom

Important

—Obligatòria reserva
prèvia al telèfon
936 929 752.
—Identificació
a consergeria.

Recordeu que:

—No es poden realitzar
activitats que impliquin
contacte físic.
—Només es podrà
practicar esport
individual, queden
excloses les activitats
organitzades de grups.
—No pot haver-hi
assistència de públic.

—Control de presència
a consergeria.
—No es podrà fer ús
de vestidors, lavabos
interiors i zones
comunes.
—Es mantindran oberts
els lavabos exteriors.
—Les fonts romandran
tancades.

Entitats esportives

Només està permès realitzar activitat
física individual i a l’aire lliure.

Pavellons i camps de futbol
Tancats.
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COLUMNA
VERTEBRAL
Aprenentatge
i solidaritat
Tots estem vivint una nova realitat des
del 14 de març d’enguany. De cop, d’un dia per
l’altre, ens vam haver de quedar a casa perquè la
COVID-19, junt amb les mesures preses per les
autoritats, ens va obligar per salvar-nos la vida i
protegir-nos.
Des d’aquesta data, la vida de les persones del Municipi de Ripollet i de les persones del món ha canviat considerablement. Tots els hàbits, el dia a dia i la
nova realitat s’ha imposat.
Per una banda, estupefacció, no saber que està passant, la por de què passarà, però també alhora i és el
més important, des del minut 0, tothom ha tret el
millor de si mateix per organitzar-nos i adaptar-nos
a la nova realitat.
Com a Defensora de la Ciutadania de Ripollet, tots a
aquests canvis s’han traduït de la següent forma. Per
una banda, la salut, el més important que tenim i per
tant salvar la vida, evitar contagis, i des d’aquest vessant, tothom excepte els herois s’han de quedar a casa.
Els herois, tot el personal sanitari, els CAPs, les farmàcies, defensen amb la seva vida la vida d’altres persones que anaven als hospitals, als centres de salut, a
les farmàcies, etc. Això és SOLIDARITAT I AMOR
amb majúscules.
Des del vessant de l’educació, tots els professors, els
alumnes, els pares i les mares, felicitats per la tasca
de mantenir i acompanyar, sobretot emocionalment,
als nostres fills i filles. Això, per descomptat, és SOLIDARITAT I APRENENTATGE.
El Mercat Municipal i els supermercats, amb tots

els seus empleats, han continuat amb les
mesures necessàries, donant aliment a la ciutadania de Ripollet i, per tant, exposant la
seva vida. Això també és SOLIDARITAT I
AMOR.
Per altra banda, atendre les persones amb
menys recursos econòmics. Des d’aquest vessant, l’Ajuntament de Ripollet, des de l’Àrea
de Drets Socials, va posar al servei de la ciutadania de Ripollet diferents recursos. Per una
banda, es reparteixen Targetes Moneder per a
les persones amb menys recursos econòmics.
Aquestes targetes es recollien a l’Ajuntament
mitjançant cita prèvia. També
es fa seguiment de les persones més necessitades,
i continuen els serveis
de l’Ajuntament en
línia.
També per aquelles persones que
no tenen identitat electrònica,
des de l’Ajuntament, i a través
de l’OAC,
es poden
fer tràmits
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electrònics; és a dir, les persones poden presentar els seus escrits donant autorització
administrativa –per exemple, per tramitar
l’atur, a causa de tants ERTE que hi ha hagut–, entre altres tràmits.
El servei de Defensora de la Ciutadania continua actiu i, com a tal, ha rebut queixes, però
molt puntuals. Els veïns i veïnes de Ripollet
han col·laborat amb la Defensora ajudant a
què tots estiguessin més segurs i més conscients, avisant que algun supermercat no complia les mesures, que de vegades hi havia veïns
que aprofitaven l’hora d’aplaudiments per
fer més soroll del comte, però han estat coses
molt puntuals que s’han solucionat i donat
resposta amb coordinació amb la Policia Local, que, evidentment, ha continuat amb la
seva tasca de vetllar per la ciutadania i que les
normes es compleixin. I també hi ha hagut
felicitacions.
Núria Blasco /
Defensora de la Ciutadania

La ciutadania pot
presentar queixes
o reclamacions
sobre assumptes
o matèries
que siguin
competència de
l’Ajuntament de
Ripollet.
Sabeu com
accedir a aquest
servei gratuït?
Cal demanar cita prèvia
amb la Defensora de la
Ciutadania a través dels
següents canals:
—Trucant al telèfon de
l’Ajuntament de Ripollet
935 046 000
—Enviant un Whatsapp o
deixant un missatge a la
bústia de veu al mòbil
683 602 217
—Enviant un correu electrònic
a defensora@ripollet.cat
Horaris d’atenció al Centre
Cultural:
—Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
—Dijous de 9 a 12 h
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TEIXINT VINCLES
Diego Morillas
Voluntari

“Ser voluntari m’omple.
Si em paguessin,
no vindria”
Diego Morillas (64 anys). Aquest ebenista i pirotècnic retirat és un home inquiet i solidari que
fa de voluntari de Protecció Civil i Creu Roja des de fa dos i quatre anys, respectivament, per ajudar a
fer un món millor. El seu compromís és canviar la societat des de dins i el seu somni, arribar a formar
part del cos de voluntaris d’elit de resposta immediata en emergències.
Per què et vas fer voluntari?
Sempre m’havia agradat, però no podia perquè la
meva feina em tenia molt ocupat. Era ebenista, autònom i també em dedicava a la pirotècnia. Així que
fins i tot tenia els caps de setmana compromesos. La
gent em deia, tal com ets, t’hauries d’apuntar...
I ho vas fer?
Sí, primer em vaig treure el carnet de socorrista
a Creu Roja i després em vaig posar també a les
cuines, que tenim a Montcada. També sóc tutor
de nous voluntaris. I ara el meu fort és anar a fer de
voluntari als actes i el tema de la gent gran. Sobretot
acompanyar-los a metges i hospitals. No com un
taxista, sinó com si fos un familiar. Si ens ho demanen, entrem a la consulta i tot.
I ara què estàs fent?
M’encarrego de fer el seguiment telefònic d’unes
300 persones. Les truco cada setmana i, si és necessari, les vegades que calgui. Hi ha molts problemes
de soledat, depressions, ansietat i més ara amb tot el
que ha passat. Jo m’encarrego de calmar-los, perquè
la gent només necessita ser escoltada. Amb tot, som
el referent de molta gent, la seva connexió amb el
món. Sovint em diuen,” tu ets el meu germà”.

I com t’afecta personalment?
Hem fet cursets i ens han preparat psicòlegs per
saber gestionar les diferents situacions que ens
trobem i comunicar quan cal la intervenció d’algun
especialista. És dur, però al mateix temps és molt
gratificant. A més, he fet moltes amistats amb altres
voluntaris. Som una gran família que ens obre les
portes allà on anem.
Ets un home d’acció.
Sí, sóc socorrista i el meu
somni és entrar als ERIEs, els equips de resposta
immediata en situacions
d’emergència o crisi.
Això sí, al mar no, eh?
I també vull formar
part del cos de ciclistes de Creu Roja. I a
sobre tinc dues nétes!
També ets voluntari
de Protecció Civil.
Sí, un dia vaig demanar a
un socorrista de Protecció Civil que ens ajudés
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a Creu Roja i em va dir que d’acord però que a canvi
jo els ajudés a ells i aquí estic des de fa dos anys. I
és que ser voluntari m’omple. Si em paguessin no
vindria.

Per fer-se voluntari
Creu Roja Cerdanyola-RipolletMontcada
Tel. 936 916 161

Molta gent no sap que el que feu és totalment
voluntari i no cobreu.
Per suposat no ho faig per diners. Ho faig per mi.
Tinc temps i forces i m’encanta ajudar a la gent.

Protecció Civil de Ripollet
Tel. 935 046 006

I quines tasques fas a Protecció Civil?
Hem estat vigilant el riu, després el típic, ajudar a
la guàrdia urbana en els actes, el mercat ambulant
i aquestes coses. A Ripollet estem des de fa molts
anys, però a altres pobles com Cerdanyola no hi ha
Protecció Civil.
Us sentiu reconeguts?
En general sí, però alguna gent no respecta els
agents de Protecció Civil, perquè no tenim autoritat. Quan la cosa es posa magra, hem d’avisar a la
policia. A altres punts d’Espanya estem molt ben
considerats i estem fusionats amb Creu Roja. Però
encara hi ha molt desconeixement i incomprensió.
Som com agents cívics i cap cobrem res. El nostre
pagament és en solidaritat i “companyerisme”.
Què els diries a la gent que pugui estar
interessada a fer-se voluntari?
Que això és una cadena, per fer el bé i la resta no ho
miris. El món no és de color de rosa i penso que la
manera de canviar la societat és fer-ho des de dins.
No fugint de la realitat, sinó implicant-te i fent-ho.

Escolteu l’entrevista
César Martínez, coordinador
de l’assemblea de Creu Roja
Cerdanyola-Ripollet-Montcada,
sobre la feina que estan fent els
tècnics i el voluntariat de l’ONG
amb motiu de la crisi sanitària del
coronavirus.
Clica per accedir-hi

Escolteu l’entrevista
Marc Berenguer, president i cap
de Protecció Civil de Ripollet,
sobre la important tasca que
està realitzant aquest cos de
voluntaris.
Clica per accedir-hi
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REPORT

Tot anirà bé
Més de dos mesos
tancats a casa donen
per molt, des de posar el cap a un forat
a esperar que passi
la tempesta de sorra,
a despertar la genialitat i la tendresa
del lema “Tot anirà
bé”, pintat pels infants a finestres i balcons. En una societat mediterrània com
la nostra, acostumada a la vida al carrer,
quedar-se casa ha estat un repte i una responsabilitat. Fent de la necessitat virtut,
Ripollet ha demostrat una vegada més el
seu dinamisme i ha reinventat la relació
amb la comunitat, a través de la creativitat, la solidaritat, la vida saludable i les
noves formes de negoci. Aquí trobareu
una mostra de les principals iniciatives
que han nascut i han ajudat a fer més suportables les setmanes de confinament,
convertint aquest món incert en un món
una mica millor.

La creativitat
Moltes entitats de Ripollet han mantingut la seva
activitat en línia, mantenint units els seus associats.

Les entitats locals
parlen a @ripollet.
cultura

Alicia Camarillo i Íngrid Lillo, del CPA
Ripollet, entrenant a la pl. de Joan Abad

El músic David
Giorcelli canta a casa
amb les seves filles
“Un dia de verano”

La Careta Teatre
és un de les entitats
que ha mantingut
fins i tot els assajos
en videoconferència

El mestre de música
Toni Santiago canta
al confinament
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La solidaritat
Amb més de 1.000
membres a Facebook,
Ripollet Solidario, un
nou grup a la xarxa social, ha fabricat milers de
mascaretes per Ripollet
i altres poblacions, quan
més faltaven i amb una
gran capacitat de resposta immediata, gràcies a la
col·laboració de centenars de persones voluntàries i una gran xarxa de
distribució.

Creu Roja ha adaptat el
seu equip i recursos a les
noves necessitats i ha assumit el nou voluntariat
que acudia a Drets Socials, sensibilitzat pels moments actuals.
Fes-te voluntari
de Creu Roja

Fes-te del grup
Ripollet Solidario
Entrevista a Alex
Martos, promotor
del grup

Els “makers” de Ripolab HackLab s’han mobilitzat per oferir
prestacions de la innovació tecnològica a fins solidaris. Ripolab
ha fabricat millers de salvaorelles
per subjectar les mascaretes amb
impressores 3D i els instituts
Can Mas i Lluís Companys han
fabricat material de protecció per
als sanitaris amb impressores 3D,
dins el projecte “Coronavirus
Makers”.

Entrevista a
Ripolab HackLab

La farmàcia Rizal ha estat
portant medicació a casa a
persones amb problemes
de mobilitat.
Cliqueu per
accedir-hi a la
entrevista
a Ripollet Radio

Durant el confinament, el
Banc de Sang ha fet dues
campanyes extraordinàries al Centre Cultural, superant les donacions habituals i captant més nous
donants que mai.
Feu-vos donant
de sang

Entrevista als
professors Xavi
López i Raúl
Prieto
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La vida saludable
Contra el sedentarisme han sorgit diferents veus i iniciatives. Les xarxes han estat plenes de consells per a la vida sana
i exercici a casa, amb classes virtuals, com ara les de Ripollet
Esports, diferents gimnasos i, fins i tot, l’olímpic Rubén López,
ha seguit entrenant al gimnàs familiar i ha intensificat la seva
activitat de youtuber.
Algunes entitats, com el CPA Ripollet, també han sabut trobar
espais i fórmules per mantenir els entrenaments.

@RipolletEsports ofereix
classes diàries en línia per
mantenir-se en forma.
Seguiu-les
al Facebook

Canal a Youtube
de l’atleta olímpic
Rubén López

Entrevista a
Ripollet Ràdio

Noves formes
de negoci
L’estat d’alarma ha obligat a la majoria dels negocis a
tancar portes. Per facilitar el contacte de la clientela
que s’ha vist forçada a quedar-se a casa, s’han buscat
facilitats perquè les grans plataformes de venda en
línia no es mengin el terreny perdut pel comerç de
proximitat.

25 comerços
associats a la
UCR s’apunten a
adomicili.cat

El mercat setmanal
es reorganitza

L’Ajuntament reinventa
els serveis de promoció
de l’economia i l’ocupació
com a #RipolletImpulsa, a
través de les xarxes socials
i comença a oferir cursos
en línia.

El Mercat Municipal
potencia la compra
telefònica.
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REPORT
Pla de xoc econòmic
i social per a la
recuperació
Tots els grups polítics van aprovar, per unanimitat, al Ple d’abril, una declaració institucional
per treballar plegats contra la crisi per l’aturada del
coronavirus i impulsar un Pla de Xoc econòmic i
social a Ripollet. El Pla serà dissenyat per una Taula, formada pels partits i una àmplia representació
d’agents econòmics, sanitaris i de la societat local.
El passat 21 de maig, va tenir lloc la primera reunió, que va reunir un total de 200 propostes i la
constitució de diferents subcomissions de treball.
A mitjan maig, l’equip de govern avançava les mesures ja preses o a punt d’entrar en vigor en els àmbits de serveis socials, habitatge, educació i l’hostaleria, així com el Pla de restabliment de serveis,
que s’ha posat en marxa amb l’inici de la fase 1 de
desescalada. Les iniciatives van des de l’ajornament
en el cobrament d’impostos, anul·lació de taxes,
com la de terrasses i diferents ajudes. També s’han
destinat 900.000 euros a despeses sobrevingudes

Captura de pantalla de la sessió
plenària d’abril, celebrada per
videoconferència.

pel coronavirus, com ara els augments dels
contractes de servei d’atenció domiciliària
i d’àpats a domicili, el reforç en la neteja i
desinfecció, la compra d’equips de protecció i ajudes socials, entre altres.
Quant a les Bases per a la reparació i recuperació de la crisi social i econòmica generada
per la Covid-19, el Pla de xoc econòmic i social contempla diferents mesures urgents, en
relació amb els ajuts i serveis a les persones i al
teixit productiu, així com d’altres, més a llarg
termini, dirigides a aconseguir un nou model
de desenvolupament de la ciutat, basat en la
democràcia econòmica i la justícia social i
ambiental. Per últim, el document inicial del
Pla també apunta la voluntat de fer un homenatge i reconeixement a les víctimes de la Covid-19 i a l’esforç col·lectiu dels treballadors i
treballadores.
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El Pla de xoc, en context
Acord unànime
Els cincs partits polítics amb representació municipal acorden per unanimitat realitzar, conjuntament,
amb els principals agents socials, un pla econòmic i
social anticrisi, on es marcaran les prioritats i modificacions necessàries a realitzar a Ripollet en hisenda
local, cultura, activitats econòmiques i drets socials.

Declaració
institucional
per a la reparació
i la recuperació
Clica per accedir-hi

Ple d’abril
Lectura i declaració
dels partits
Clica per accedir-hi

Els informes
Declaració
institucional
per a la reparació
i la recuperació
Clica per accedir-hi

Al web participa.ripollet.cat es pot consultar informació detallada sobre les principals actuacions dutes a terme des del decret
de l’estat d’alarma, el passat 14 de març. Els informes han estat
elaborats conjuntament pels diferents departaments de l’Ajuntament i presentats per l’equip de govern als grups municipals,
que han fet aportacions que s’incorporen a la planificació de les
actuacions del dia a dia.

Les mesures
Davant la declaració de l’estat d’alarma, l’Ajuntament es va reorganitzar
i va activar mesures d’emergència en serveis socials i economia. Ho van
explicar les regidores responsables en les següents entrevistes.
Pilar Castillejo
1a Tinenta d’Alcalde
Clica per accedir-hi

Reyes Muñoz
Regidora de Serveis
Socials
Clica per accedir-hi

Txell Caler
Regidora d’Empresa
i Comerç
Clica per accedir-hi
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El balanç
Amb motiu dels 50 primers dies
de la declaració de l’estat d’alarma,
Ripollet Ràdio va realitzar una
ronda amb els cinc partits polítics
amb representació municipal, per
fer balanç de la situació a la ciutat
i la gestió del govern municipal.
Cliqueu per accedir als continguts.
Josep
Gabarra
C’s

José María
Osuna
Decidim

Luis
Tirado
PSC

Eugeni R.
Montanuy
ERC

Melodi
López
SOM

Altres enllaços d’interès
Cliqueu per accedir-hi.
Ajudes de 400 euros
als afectats d’ERO i
ERTE.

OAC per presentar
documentació
sense identificació
electrònica.

Ajudes al lloguer
especials COVID-19

Ajudes al pagament
de l’aigua.

Ajornament
de l’IBI fins a
juny

Canvis en altres
impostos

Cita prèvia al CAP

Nova directriu dels
serveis funeraris

Atenció preferent
a la gent gran al
Mercat Municipal

Tall dels vials del
riu per facilitar el
passeig
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TEIXINT VINCLES
Melisa Viñas
Infermera al CAP Ripollet

“Ens agradaria que
tot el nostre esforç es
mantingui en el record
i no només mentre duri
aquesta situació”
Els experts parlen de què ja hem deixat enrere el
pic d’infectats i la Generalitat ja ha demanat el
pas a la fase 1. Pel que veus com a infermera, el
pitjor de la crisi sanitària ja ha passat?
No. El pitjor no ha passat perquè el percentatge
d’immunitzats és molt petit. Aquest fet de pas de
fase implica que el sistema sanitari està millor i pot
assumir més que aquests dos últims mesos, no és que
hagi passat el pitjor.
Segueixen sent importants doncs les mesures de
prevenció i higiene.
Completament. La gent no s’ha de relaxar, ha de
continuar duent a terme les mesures d’autoprotecció
que indiquen tant els governs com la comunitat
científica. Sobretot és la higiene de mans, a més de les
mesures de distanciament que portem fent des del
mes de març. Ara també sabem millor a què ens enfrontem i si ens torna a venir una possible i més que
probable onada de casos a la tardor podem agilitzar
més els tràmits tant sanitaris com burocràtics.
Us fa patir que la gent perdi la por a la malaltia

i deixi de respectar les mesures de seguretat?
Totalment, la possibilitat d’una onada de casos a la
tardor hi és i és imprescindible mantenir per part de
tothom les mesures de protecció. No ens hem d’agafar les
coses a la lleugera. És veritat
que el percentatge més alt
de contagis han estat casos
lleus, i potser per això moltes
persones s’ho prenen com
una simple grip. Però els
casos moderats o greus
han precisat ingressos
hospitalaris; molts
d’ells a l’UCI. I
d’aquests, molts
ens han deixat.
Al principi
hi havia qui
pensava
que a les
persones
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—
“Ens han tractat
com a herois i no
som herois; és la
nostra feina i és la
nostra vocació”
—

que no formaven part
de col·lectius de risc
o sense patologies
prèvies no els afectava
de manera greu la
malaltia, i s’ha vist que
no és així. Us hi heu
trobat, al CAP Ripollet?
Sí, molta gent jove, d’edats properes als 40 anys que
fins ara no havien tingut mai res i que han patit
problemes respiratoris molt greus. Podem dir que
ningú està exempt d’aquestes complicacions, per això
la gent no s’ha de relaxar i mantenir les mesures que
es manen, encara que sigui complicat.
Com valoreu el col·lectiu sanitari la relaxació de
les mesures de confinament?
No es pot mantenir un confinament eternament,
però el desconfinament s’ha d’anar fent a poc a poc.
No només pel que fa a les fases, abans van començar per deixar sortir als nens, per exemple. Les fases
serviran per anar controlant a poc a poc. Si es poden
aplicar aquestes fases, és perquè ara el nostre sistema
sanitari ja pot assumir-ho.
Com us ha trastocat la vida al col·lectiu mèdic
l’arribada d’aquesta malaltia?
A l’atenció primària, que és on treballo, el canvi ha
estat substancial. Hem passat de fer pràcticament el
90% de les visites presencials a fer un total control i
triatge telefònic. Al centre acabaven venint només
els casos dubtosos o els casos més greus, a part de les
tècniques d’infermeria pròpies com les extraccions
de sang, les cures o els controls de Sintrom. La resta
ha sigut control telefònic.
Entenc però que el tractament amb els pacients
canvia moltíssim, de tenir-lo cara a cara a fer-ho
per telèfon.
Canvia totalment, i això ho noten tant els pacients
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com nosaltres. No
veus a la persona, tu
sempre t’has de creure
el que et diuen.

Quan es parla del
col·lectiu mèdic
molta gent pensa només en els metges, però hi
ha molta altra gent, entre altres els infermers i
infermeres, que també heu estat al peu del canó
aquests dies. Com heu viscut aquests més de dos
mesos de crisi sanitària?
Com a infermera t’he de dir que el paper nostre
a l’atenció primària, i a l’hospital també, ha estat
imprescindible. Nosaltres hem estat al suport de les
persones al final de vida, fent controls telefònics de
persones amb patologies cròniques per fer-les sentir
més properes, hem fet controls de persones amb
símptomes derivats de la Covid-19... i pràcticament
tot això de manera telefònica. Pel que fa a la simptomatologia, per exemple, al principi es va parlar de la
tos, la dificultat respiratòria i la febre, però hem vist
símptomes molt diversos des de problemes intestinals,
respiratoris, dermatològics, la falta del gust i l’olfacte...
Són símptomes que al principi no es tenien en compte
però amb el temps hem vist que també es patien.
Tu vas patir la malaltia. Com va ser? Han estat
molts els teus companys que també s’han posat
malalts?
La veritat és que sí, hi ha hagut moments al nostre
centre en què només érem el 50% de la plantilla.
Però tot i això no hem afluixat els esforços, des de
casa hem pogut teletreballar i mantenir el contacte
amb els pacients amb Covid-19 o simptomatologia
compatible amb el coronavirus. En moments així
també entens més la persona amb qui parles. En el
meu cas per sort la simptomatologia va ser lleu, no
he patit per la meva vida, però sí que va ser un procés
molt llarg.

18
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Mural de suport del bar Sirocco
de la rambla dels Pinetons

L’atenció als pacients s’ha pogut ressentir amb
tan personal sanitari infectat?
Sí, pensa que si no haguéssim fet l’esforç de treballar
des de casa, fent els seguiments, malgrat estar de
baixa, no s’hauria pogut aguantar. Hi havia molta
feina, i havíem de treballar els set dies de la setmana,
de manera que molts pacients es quedaven sorpresos
quan els trucàvem un dissabte o un diumenge.
Al principi parlaves de què s’està més preparat
de cara a futures onades, és també per la
planificació als centres sanitaris? Compteu ara
ja amb tot el material de protecció necessari?
Ara ja tenim tots els EPI bastant complets. Al principi, però, va ser tot tan desprevingut que no teníem
tot el material necessari i hi havia situacions com les
d’aquestes fotografies que han corregut, de personal
sanitari improvisant equips de protecció amb bosses.
Nosaltres al principi ho vam haver de fer, però ara ja
tenim tot el material que ens calen.

Si fa unes setmanes es parlava dels EPI, ara
es parla dels testos. Se’n fan suficients, tant a
sanitaris com a la població?
Es fa el que es pot. Els últims dies s’ha estat començant a fer la prova PCR als pacients amb simptomatologia compatible. Però la quantitat de pacients que
ens truquen amb els símptomes ha disminuït, per
tant ara és assumible fer-ho. El que fem és que, quan
ens truca el pacient amb els símptomes de Covid-19,
fem la petició per fer-li la PCR i es fa a fer-li la prova
a casa. La PCR és una prova que es fa raspant amb
un bastonet al nas, i ens indica si s’està patint la
malaltia en aquell moment, però no detecta si l’has
patida anteriorment. Per veure-ho, s’han de fer altres
proves o bé amb punxada al dit o extraient sang.
Si hi ha hagut un fenomen aquests mesos són els
aplaudiments cada dia a les vuit del vespre. Els
podíeu sentir?
Just era a l’hora de tancar el CAP, de manera que
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—
“Tot això
sense la sanitat
pública no
hauria estat
possible, hem
de defensar-la
sempre”
—
ens ho trobàvem just en plegar. A més, just davant
del centre hi ha un veí que durant molts dies ens va
cantar. Nosaltres ho agraïm i això t’anima a continuar
endavant. Però ens han tractat com a herois i no som
herois; és la nostra feina i és la nostra vocació. Ens agradaria que tot el nostre esforç es mantingui en el record
i no només mentre duri aquesta situació. Nosaltres
estem aquí per ajudar.
Quina lectura feu de tots aquests mesos, un cop
ha baixat el pic i la situació no és tan dramàtica
com era fa unes setmanes?
A escala general crec que els governs, siguin quins
siguin, autonòmics o estatals, han de fer un pensament molt important de cara al sistema sanitari. Els
han d’enfortir més per evitar que ens torni a agafar
desprevinguts. També esperem que la gent sigui més
comprensiva, perquè les coses han canviat. Jo crec
que les visites no tornaran a ser com abans i hi haurà
un canvi, s’ha d’augmentar l’ús de les visites telefòniques, l’e-consulta i la vídeo consulta. I crec que és
molt important destacar també que tot això sense
la sanitat pública no hauria estat possible, hem de
defensar-la sempre.
Jordi Pi Lletí / Intus

Escolteu
l’entrevista
completa
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Més
Informació

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya ofereix dades actualitzades de la incidència de la Covid-19 per municipis, comarques
i àrees sanitàries. A Ripollet s’han registrat 255
casos positius i més de 700 de sospitosos. Té una
taxa de positius de 66 per 10.000 habitants, 8
punts per sota de la mitjana catalana.

Escolteu l’entrevista
Héctor Pérez, infermer de l’hospital
de la Vall d’Hebrón, ens explica
com va viure en primera línia els
pitjors moments de la crisi sanitària
Clica per accedir-hi
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Ciutats verdes a la
primavera confinada
Poques coses positives ens està deixant la Covid19. Ens ha robat llibertat, relacions, viatges..., però no la primavera, que ha esclatat amb força a les ciutats. El confinament, i també les
pluges, ha fet que creixin els prats amb llibertat, que es desenvolupi la natura i la biodiversitat
al nostre entorn més proper. Quan hem pogut sortir, hem vist frondosos prats, arbres verds
i florits, espais plens de flors arreu de la ciutat, herbes que havien superat l’alçada dels bancs,
arbustos que substituïen als nens i nenes als parcs.
La importància de la vegetació espontània
Al nostre municipi, com a tots, hi ha espais que no tenen un alt valor econòmic, però que poden tenir
un gran valor per la biodiversitat: al llarg del carril bici; al marge del riu Ripoll; solars abandonats;
zones esportives, de lleure o al voltant de les escoles, a més dels espais verds i parcs públics. Aquests
espais han acollit durant el confinament vegetació espontània, convertint-se en refugi i rebost per a
invertebrats, mamífers, aus, amfibis... Aquestes cobertes herbàcies tenen nombroses funcions, com
ara l’alimentació, la protecció, la reproducció o la millora del sòl, l’aigua i el clima. Funcions que converteixen les cobertes herbàcies en reserves essencials pel cicle de vida de moltes espècies d’auxiliars
que ajuden els arbres i arbusts a defensar-se de les plagues, proporcionant-li pol·len o nèctar, així com
refugi. A tots ens agrada passejar per l’espai del “bosc humit” del Torrent Tortuguer, ple de vida i color aquests dies. També gaudim de la visió de la llera del riu Ripoll, a l’alçada del Molí d’en Xec, on la
manca d’acció humana durant el confinament ha permès que arreli la vegetació plantada a la llera i als
deflectors que es van construir dins la fase 1 de recuperació ambiental del riu Ripoll. Però, en canvi,
per a bona part de la població, veure aquesta vegetació espontània a l’interior de les ciutats i, especialment a espais públics, els dóna sensació de deixadesa. Pensem que un prat, per estar “net” ha d’estar
segat, però no pensem que obliguem a fer que les abelles i els ocells granívors picotegin o pol·linitzin
en un altre lloc. Potser és hora de prendre consciència d’aquesta situació i repensar la gestió d’aquests
espais herbacis per tal que puguin tornar a ser font de vida. #SumemVerd
Article basat en l’informe “La gestió dels prats i herbassars”, de Mónica Bedós, consultora en Gestió Integral de
Plagues.
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REPORT

La ciutat, en línia
A causa de la declaració de l’estat d’alarma, la
majoria de la població s’ha vist forçada a quedar-se
a casa i l’activitat econòmica i social s’ha truncat fins
a quedar pràcticament aturada, fins al recent inici
de la desescalada. El moment àlgid va ser a l’abril,
amb dues setmanes completes “d’hibernació” de
l’economia. Segons dades de l’INE, de la geoposició
dels telèfons mòbils dels ripolletencs, la mobilitat
es va arribar a reduir fins al 91,5% i els pocs desplaçaments que es registraven eren a les poblacions
veïnes. Per la seva part, Google també feia públic
un estudi que determinava que la baixada de l’acti-

Societat 2.0
El perfil d’Instagram @Yomequedoencasaripollet
ha estat, juntament amb el grup de Facebook @RipolletSolidario, un dels majors fenòmens de la vida
en línia, promocionant la cultura i l’exercici físic
entre particulars. Amb 1.800 seguidors, ha arribat a
aglutinar i coordinar més de 40 activitats setmanals
en línia, fins a l’entrada a la fase 1.
@Yomequedo
encasaripollet

@Ripollet
Solidario

Kevin Muñoz
Administrador
i promotor
Clica per accedir-hi

vitat durant el confinament va ser, de mitjana, un
-88% en transport públic i -76% en botigues i -94%
en restaurants. Això ha significat que la vida dins la
llar s’ha multiplicat, amb gent teletreballant, nens
estudiant i jugant, oci i esport entre quatre parets...
experimentant amb una convivència de 24/7, amb
prolífics resultats tant individuals com col·lectius.
La xarxa de fibra, l’ús de les noves tecnologies
i les xarxes socials han estat clau per mantenir la
població activa i connectada. A continuació, veureu una relació de com s’ha estès la vida en línia a
Ripollet, aflorant una nova ciutat en línia.
Escolta la
programació
especial coronavirus

La Ràdio,
des de casa
Ripollet Ràdio està oferint, en teletreball,
una programació especial des de la declaració de l’estat d’alarma. Diàriament, emet
butlletins informatius amb la darrera hora,
de 8 a 22 h i un informatiu amb una entrevista a les 13 h, que es repeteix a les 18 h.
Fins al moment, han intervingut una cinquantena de protagonistes, des de l’àmbit
sanitari, a partits polítics i referents de les diferents iniciatives socials i culturals que han
sorgit durant el confinament. Malgrat tenir
suspesa la franja de programes habituals,
els col·laboradors de l’emissora també han
participat posant veus a diferents consells i
a l’especial Sant Jordi.
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Espectacle
de dansa
eNma
Part 1a

#RipolletBalla
El Dia de la Dansa es va celebrar en unes circumstàncies excepcionals, mitjançant un programa d’activitats que es va poder seguir a través de les xarxes
socials i on va participar una desena d’entitats locals
del món de la dansa i les arts escèniques. El programa
es va completar amb l’estrena del muntatge d’eNma
de l’#AnyScènica.
Classe de
Bollywood
confinada

Instagram
@ripolgtbi

Sílvia Miquel
i Noelia España
versionen
La Tarara

Instagram
Proud Ripollet
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Espectacle
de dansa
eNma
Part 2a

Espectacle
Danzasía
confinada

Balls en línia
confinats

Instagram
Comitè
de Dones

LGTBI

Feminismes

Les polítiques LGTBI s’han mantingut vives,
amb la col·laboració de l’Ajuntament i Proud
Ripollet, que no han deixat de commemorar
la visibilitat lèsbica, transgènere, ni el Dia contra la LGTBIfòbia.

El Comitè de Dones també ha mantingut la seva activitat a les xarxes per alertar sobre la vulnerabilitat de
les dones maltractades durant el confinament.

Divulgació mediambiental
Casa Natura ha iniciat la producció
d’uns vídeos didàctics de publicació
setmanal sobre com fer una brúixola
calosana, paper reciclat o un
identificador de núvols.

Vídeo 1

Vídeo 2
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El patrimoni
local, a un
clic
Amb motiu del Dia Internacional dels Museus 2020 i donada la impossibilitat d’organitzar accions presencials, el departament de
Patrimoni de l’Ajuntament de Ripollet posa
a disposició de tota la ciutadania diversos aspectes del patrimoni local en línia. Hi podeu
trobar el bloc del CIP Molí d’en Rata, accedir
a la col·lecció del Museuobert.cat, passejar per
les visites virtuals, conèixer alguns dels nostres
artistes o esportistes mitjançant el llenguatge
de signes i també apropar-vos al mapa de patrimoni de Ripollet. Tot això, per poder gaudir de la riquesa del patrimoni local, des de
casa. #TornaremAlsMuseus

museuobert.cat
Clica per accedir-hi

Col·lecció en línia
del CIP Molí d’en Rata
Per primera vegada podreu accedir virtualment al prop del miler
de peces del fons patrimonial local
a través de l’aplicació.

Blog del CIP Molí
d’en Rata
Per estar al dia de les novetats i activitats del Centre d’Interpretació
del Patrimoni Molí d’en Rata.
Mapa del
Patrimoni
Clica per accedir-hi

Entrevista a
Sergio Linares
Regidor de
Patrimoni

Blog
Clica per accedir-hi

Mapa del Patrimoni
de Ripollet
Realitzat per la Diputació de Barcelona amb un exhaustiu llistat
del patrimoni immoble, moble,
documental, immaterial i natural
per al seu ús en recerca, protecció,
conservació i rendibilització social.

Recursos multimèdia
Passejada
virtual
Clica per accedir-hi

Visita virtual
Clica per accedir-hi

Visita virtual al Molí
d’en Rata
Recorregut per les diferents dependències de l’edifici restaurat i
el molí en marxa.
“Protagonistes,
ripolletencs que
deixen petjada
Clica per accedir-hi

Passejada virtual
Exposició “Andreu Solà.Un ripolletenc a la Catalunya modernista”

La mirada tàctil
“Protagonistes, ripolletencs
que deixen petjada”.
Fem que els museus siguin accessibles. Per
primera vegada, es poden visualitzar en format vídeo els personatges de l’exposició permanent en format vídeo.

Andreu Solà
Clica per accedir-hi

Aproximació a la figura
del pintor Andreu Solà
i la seva obra
A càrrec de l’historiador de l’art
Ricard Bru, amb introducció
d’Elena Vilalta.
Hi col·labora: Direcció General
de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
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EN BREU
Ajudes als afectats per la crisi sanitària
A més de les ajudes d’emergència per serveis bàsics que està donant Serveis Socials, l’Ajuntament ha aprovat avançar 400 euros
a les persones que encara no hagin cobrat l’ERTO. En cas que la
situació no millori o empitjori no hauran de retornar-los. En total, s’han reservat 100.000 euros per a aquesta iniciativa. D’altra
banda, la Generalitat dona ajudes al pagament del lloguer o microcrèdits a persones en situació de vulnerabilitat sobrevinguda
per la crisi actual, de 750 euros durant 6 mesos. Així mateix,
pròximament sortiran les ajudes anuals de 200 euros mensuals
als lloguers. Finalment, destacar que a les 600 targetes moneder
per a menjador escolar que quinzenalment recarrega la Generalitat, l’Ajuntament les complementa amb prop de 200 més per
cobrir casos detectats pels serveis socials municipals.

Com demanar
l’avanç de l’ERTO

Com demanar
l’ajuda al lloguer

L’Ajuntament no cobrarà
les taxes de les terrasses
ni dels serveis suspesos
Enguany no es cobrarà la taxa de les terrasses
i es donaran facilitats als bars perquè puguin
complir les restriccions en les distàncies i
aforament amb el menor impacte econòmic
possible. També perquè se’n puguin obrir de
noves, ja per prevenció encara no és possible
obrir l’interior. Això se suma a la decisió presa
només declarar-se l’estat d’alarma d’ajornar el
cobrament d’impostos al mes de juny i de no
cobrar les mensualitats dels serveis suspesos:
els tallers del Centre Cultural, el Poliesportiu
Municipal, ni les Escoles Bressol Municipals.

Més informació
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EN BREU
Oberta la sol·licitud de beques escolars
Fins al 7 de juliol es poden tramitar electrònicament les sol•licituds de beques escolars de
menjador i llibres i material, per als alumnes de P-3 a 4t d’ESO del curs 2020-2021. L’atenció presencial es realitzarà (prèviament concertada concertada a citaprevia.ripollet.cat o bé
al telèfon 935 046 000), a l’Oficina de gestió de les beques escolars ubicada extraordinàriament al Casal de Joves, a la rambla de Sant Jordi, 6.
Com demanar
les beques escolars

Crida de l’Arxiu Municipal per a la cessió
de documents sobre el confinament
#ArxivemlaCOVID19
L’Arxiu Municipal de Ripollet s’ha sumat a la campanya #ArxivemlaCOVID19,
promoguda per l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, per
poder conservar i documentar el moment històric que estem vivint, provocat per
la COVID19. És per això que es demana a la ciutadania que no llenci o esborri
aquells dibuixos, cartes, pancartes o qualsevol altre document textual o gràfic, així
com fotos o vídeos enregistrats amb motiu d’aquesta pandèmia, per tal de cedir-los
a l’Arxiu Municipal.
Les persones que vulguin col·laborar, poden enviar la documentació, preferentment a través d’internet en forma d’adjunt amb un correu electrònic a arxiumunicipal@ripollet.cat o bé a través de serveis gratuïts d’intercanvi de fitxers (per exemple WeTransfer), en cas que tinguin un pes important.

Publicitat institucional
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Seguiu-nos
a les xarxes socials
@AJRipollet

També us podeu
informar a
www.ripollet.cat
i als mitjans municipals:
a les xarxes socials @InfoRipollet
i a Ripollet Ràdio
(91.3 fm i ripolletradio.cat)
Programació especial de dilluns a diumenge
—Butlletins horaris, de 8 a 22 h
—Especial informatiu, a les 13 i a les 18 h
—Clàssics contemporanis, les 24 h
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EN BREU
Acte del Comitè de Dones el 4 de juny
El Comitè de Dones de Ripollet torna a organitzar el seu acte
mensual el 4 de juny, primer dijous de mes. La cita és a les 20.15
h a la plaça del Molí, amb un protocol ajustat a la fase 1 i al manteniment de les distàncies com correspon, que es confirmarà
prèviament a través de les xarxes socials. Amb aquest acte, es
denunciaran els dos feminicidis que han tingut lloc durant el
confinament. També ha alertat que des del 14 de març les trucades al 016 s’han incrementat un 46%, denotant l’agreujamement
de la vulnerabilitat de les dones durant durant l’estat d’alarma.

Preinscripció
de secundària
postobligatòria
La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà del 27
de maig al 3 de juny, en el cas de
batxillerat; del 2 al 8 de juny, els
cicles de grau mitjà d’FP i d’arts
plàstiques i disseny; i del 10 al
17 de juny, en el cas dels cicles de
grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny.

Es recullen més de
400 donacions de sang
Les campanyes de donació de sang d’abril i maig han
registrat una gran participació. Així, en total, a la
unitat mòbil, instal·lada al Centre Cultural, es van
recollir un total de 404 donacions. L’organització
també ha destacat l’elevat nombre de nous donants.

1 de juny, festa local
El dilluns, 1 de juny, és festa local a Ripollet. La
segona pasqua és una de les dues festivitats locals del municipi, juntament amb el 31 d’agost,
darrer dilluns del mes, quan s’hauria de celebrar
la Festa Major 2020, sempre que la situació de la
Covid-19 ho permeti. El calendari de les festes
locals s’aprova d’un any per l’altre, pel Ple Municipal.

Publicitat institucional
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Calendari Fiscal
Ripollet 2020

Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica (IVTM)
Fins al 2 de juny
Domiciliat: 1 de juny

Impost de Béns
Immobles Urbans (IBI)
Del 4 de maig al 6 de juliol
Domiciliat: 2 de juny, 3 d’agost,
1 de setembre i 1 de desembre

Impost de Béns
Immobles Rústics (IBI)
Del 4 de setembre
al 5 de novembre
Domiciliat: 2 de novembre

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE),
Guals, Escombraries i altres *
Del 18 de setembre al 20 de novembre
Domiciliat: 2 de novembre

* IAE, taxa d’entrada de vehicles, de
recollida d’escombraries domèstiques
i comercials, utilització dels horts
municipals, ocupació de la via pública i
manteniment del Cementiri Municipal i
columbaris.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Vostè pot domiciliar el pagament dels tributs mitjançant l’imprès que
li facilitarem a l’Ajuntament o a la seva entitat bancària, o bé a través
del web municipal www.ripollet.cat. També els pot domiciliar a través
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
(rbla. de Sant Jordi, 75).

ON FER EL PAGAMENT
A qualsevol entitat bancària o caixa
d’estalvis de Ripollet, en període
voluntari.

PER QUÈ PAGAR EN PERÍODE VOLUNTARI
—Perquè no haurà de pagar el 20% de recàrrec.
—Perquè no haurà de pagar els interessos de demora.
—Perquè s’evitarà molèsties i les despeses de la via de constrenyiment.
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