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DESTAQUEM
I ara què?
Amb nostàlgia per la no celebració de la Festa Major de Ripollet, setembre arriba marcat per
la incertesa, ja que continuem immersos en plena crisi sanitària. Més avesats, després de mig
any convivint amb la COVID-19, la represa de la feina, l’escola i la resta d’aspectes vitals necessiten, més que mai, de la nostra capacitat per adaptar-nos a la nova situació i d’una mirada
solidària per crear xarxes ciutadanes d’entorn segur i suport mutu.
La reparació de la vida local arriba de la mà del Pla de xoc, impulsat per l’Ajuntament i les
entitats de Ripollet, per fer front units a l’emergència social com a municipi. Les desenes de
propostes per pal·liar i recuperar-se dels efectes de la crisi en el benestar de la població s’estructuren en socials, econòmiques i de desenvolupament comunitari, per recuperar drets, la
modesta economia de la ciutat i mantenir viva la cultura i creativitat local. En aquest sentit,
l’Obrim l’estiu ha tingut un important paper i continuarà tenint-lo aquest mes de setembre,
en substitució de la festa gran de la vila i per donar cobertura les activitats de l’associacionisme
d’aquestes dates. Malgrat les darreres restriccions, la idea és mantenir el programa previst en
espais segurs i el sistema de reserva d’entrades, endegat el passat mes de juliol.
La millora del benestar de la ciutadania està recollida en aquesta edició de lallana a través
de reportatges i entrevistes des de la pacificació dels carrers als protagonistes del Pla de xoc
i la reparació de la cultura que impulsa l’Associació d’Espectadors i de l’economia dels més
desfavorits amb el testimoni del Mercat dels aturats.
Gaudiu-la i recordeu que contenir el virus és responsabilitat de tothom.
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AGENDA

Descarrega’t
el programa
d’activitats

Segueix
l’Obrim l’estiu
a les xarxes

Divendres 4

Dimecres 9

Hora del conte: Baobab,
explica’m per què?
A les 19 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
A càrrec de Petita Companyia.
Per a infants a partir de
4 anys. Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet i entitats

Darrer dia de matrícula
a l’Escola d’Adults
Del 2 al 9 de setembre,
per telèfon
Organitza: CFA Jaume Tuset

Cinema a la fresca:
Rocket Man
A les 22 h, al pati
del Centre Cultural
De Dexter Fletcher
La pel·lícula ens explica la història
d’Elton John, des dels seus anys
com a nen prodigi del piano a la
Royal Academy of Music, fins
arribar a ser una estrella mundial.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

Reserva
d’entrades
GRATUÏTES

Dissabte 5
Espectacle flamenc:
Sencillamente flamenco
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
Al cante, Juan Manuel Caro
i Antonio Peña
A la guitarra, Eduardo Sánchez
A càrrec de la Peña Cultural
Andaluza La Macarena.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Diumenge 6
Exhibició de balls
Country Line Dance
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
A càrrec de l’Associació Country
Line Dance Ripollet.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

—
Dijous 10

Darrer dia de matrícula
a l’Escoleta de Música
de la Societat Coral
“El Vallès”
Del 7 al 10 de setembre, de 18
a 20 h, a la seu de l’entitat
Matrícula per a l’oferta formativa
de l’Escoleta de Música de la
SCV del curs 2020-2021. Es pot
demanar cita prèvia per correu
electrònic a
escolascv@gmail.com
o per telèfon al 673 412 144.
Més informació al web
scvalles.cat.
Organitza: Societat Coral
“El Vallès”

Publicitat institucional
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L’Ajuntament de Ripollet
celebra l’acte institucional
amb motiu de la Diada
Nacional de Catalunya,
que tindrà lloc a la plaça de
l’Onze de Setembre,
davant el monument de
Rafael de Casanova.
En aquesta edició, podeu
seguir aquest acte
a través de les xarxes socials
de l’Ajuntament.

PROGRAMA
A les 10 h
—Ofrenes florals de les entitats i associacions de Ripollet
—Ofrena institucional de l’Ajuntament
L’acte comptarà amb l’actuació de la Societat Coral
“El Vallès”, representada per Veus del Vallès
—El Cant de la Senyera
Música: Lluís Millet (1867 – 1941), sobre un poema
de Joan Maragall
—Cant a Ripollet
Música: Antoni Oliva i Oliva
Lletra: Josep Maria Brull (1907 – 1995)
—Come Again
Música: John Dowland (1563– 1626)
Lletra: anònima
—Tornarem
Música i lletra: Lax’n’Busto
—Els Segadors
Himne Nacional de Catalunya
Harmonització coral: Josep Viader (1917 – 2012)

Ajuntament de Ripollet
@AjRipollet
@ajripollet
@AjRipollet

6

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 007 — Setembre 2020

REPORT
Recuperem els carrers

En el marc de l’any Sumem verd, i seguint el
Pla de mobilitat i pacificació del centre aprovat el
2018, Ripollet veu com alguns indrets de la ciutat
queden tallats al trànsit, guanyant-se espai per al
vianant, la convivència i el comerç en uns carrers i
places pacificats, més amables i més nets.

Grans testos plens de flors on
abans hi passaven vehicles. Soroll
de nens jugant on se sentien els
motors de cotxes i motocicletes. I
terrasses per prendre una beguda
o un gelat on hi havia cotxes esta-
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cionats. Les pacificacions d’alguns carrers del centre,
especialment la plaça de l’Onze de setembre –poc
abans de la declaració d’estat d’alarma– i la del carrer Nou –des del passat mes de juliol– han canviat
dràsticament la relació dels ripolletencs amb la via
pública de la seva ciutat.
El que va començar com la peatonalització del carrer
de la Sagrera, curt i estret, que a prou feines tenia trànsit, va servir com a prova pilot per la pacificació de la
plaça de l’Onze de setembre, molt més ambiciosa, amb
més trànsit, veïns i comerços implicats. Tot que el confinament va arribar pocs dies després de la inauguració
de la “nova” plaça, la tornada a la nova normalitat ha
omplert de vida l’espai lliure de cotxes, revitalitzant un
entorn que ha vist com, amb poc temps, ja han obert
negocis, com ara una gelateria. Per ajudar al comerç
i facilitar que la gent pugui recollir els encàrrecs, s’ha
posat en marxa la iniciativa “Compra i adéu”, unes
places per deixar el cotxe uns minuts. Igualment, també es pot trobar al costat del carrer Nou.
L’aparcament
Els veïns, en general, estan satisfets amb el fet de viure a carrers més tranquils, especialment aquells que
tenen infants més petits, que veuen com ara poden
sortir a jugar al carrer, a pilota o amb bicicleta amb
més tranquil·litat. Toi això, n’hi ha que encara veuen
el canvi amb escepticisme. El principal problema és la
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pèrdua de places d’aparcament. Tot i que Ripollet és
un municipi petit, hi ha algunes zones concretes del
centre on costa aparcar, i consideren que les places
que s’han perdut no es compensen amb aparcaments
disponibles una mica més lluny del centre. Els botiguers també consideren que la pacificació dels seus
carrers és positiva i el “Compra i adéu” una bona
idea, però també creuen que costarà canviar l’hàbit
d’algunes persones d’anar a comprar en cotxe al centre. Alguns veïns consultats, especialment de carrers
al voltant dels afectats, han criticat que no s’ha informat suficientment de les actuacions, motiu pel qual
els primers dies anaven perduts.
Pròxims espais sense cotxes
La pacificació de carrers de Ripollet no acaba aquí,
i ben aviat es procedirà a tallar al trànsit el carrer de
les Escoles. El Pla d’Acció Municipal de la legislatura
contempla, també, la implementació d’una zona de
vianants al carrer dels Afores. D’altra banda, al tall al
trànsit de la rambla de Sant Jordi els caps de setmana,
des de fa uns mesos s’ha sumat el tancament al trànsit
rodat, cada cap de setmana, del vial del riu Ripoll, el
Camí de la Serra i el carrer del Torrent Tortuguer, esdevenint grans passejos per anar a peu i en bicicleta,
de manera segura i saludable.
Jordi Pi Lletí / Intus
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Cinema a la fresca:
Jojo Rabbit
A les 22 h, al pati
del Centre Cultural
De Taika Waititi
El món de Jojo “Rabbit” Betzler,
un nen solitari que pertany a les
Juventuts Hitlerianes, trontolla
quan descobreix que la seva mare
amaga una nena jueva a casa seva.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Divendres 11
Ofrena floral per la
Diada Nacional de
Catalunya
A partir de les 10 h, davant
el monument de Rafael
Casanova
Tradicional ofrena floral a càrrec
de les entitats ripolletenques i les
institucions municipals.
Consulteu prèviament el
protocol especial que s’hi
establirà.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dissabte 12

Dijous 17

Batucada: assaig obert
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
A càrrec de Rhythm’n’Moyo.
La banda farà un recorregut pel
seu repertori, des dels orígens de
la percussió brasilera i dels seus
ritmes, a través de la seva eina
d’aprenentatge i part essencial de
la seva música: l’assaig.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

Teatre: La nueva
(a)normalidad
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
Espectacle teatral de petites
escenes en el que, a través de
l’humor, es reflexiona sobre les
rutines i hàbits que conformaran
la nova realitat post COVID-19.
A càrrec de l’Associació
Descargolats Teatre Juvenil.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
—
Diumenge 13
Divendres 18
Jugatecambiental
Pinetons: “Dibuixem
insectes”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: “Land Art”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Exhibició de balls
Country Line Dance
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
A càrrec de Line Dance Palau
Ausit.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

Hora del conte:
La mar, a terra
A les 19 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
A càrrec de Rah-mon Roma.
Per a infants a partir de
4 anys.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
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+ Info

Laura Dulcet
Presidenta de l’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell Associació

d’espectadors

“Tornarem a omplir
el teatre i ser com abans”
Per què és important per a vosaltres presentar
aquest programa i continuar fent l’activitat
malgrat la situació sanitària?
Precisament per donar sortida i oferir cultura, una
necessitat de les persones ara més important que
mai. I no només pels socis que volen rebre cultura.
Els artistes també ens necessiten. Han estat una
gent que, durant el confinament, han ofert, en
molts casos, el seu treball gratuïtament i ens sembla
que han de seguir comptant amb el públic.

més suc de l’espectacle, però ara no es podran fer
per evitar aglomeracions a l’espai Domènec Torras.

Quina relació heu tingut amb els vostres
associats durant l’aturada? Hi ha neguit perquè
torni el teatre?
Nosaltres hem mantingut una comunicació constant, no ha fet massa falta que ens preguntin. Hem
estat oferint un butlletí setmanal durant tot el
període d’aturada, amb propostes que es podien seguir des de casa. Ells saben que hi som i que sempre
hem estat oferint el que es podia en cada moment.
Tenim la comprensió i la col·laboració de tots els
associats, com sempre.

L’última de les propostes del trimestre és molt
diferent del que ens teniu acostumats i és que el
teatre sortirà al carrer.
És un projecte ideat pel Quim Masferrer, per buscar
una sortida a aquesta situació. La vam agafar de seguida amb el sentit de què si el teatre
no es pogués obrir durant el trimestre com a mínim tenir aquesta opció
de teatre al carrer. És una proposta
molt treballada i agosarada,
perquè fàcilment els veïns i
veïnes podran veure-la des
de casa seva. Serà una festa
per Ripollet. Sempre ens
agrada d’alguna manera
sortir a fora del teatre i
fer oferta no només pels
socis, sinó que la gent
senti que el teatre és una
cosa del poble.

Una de les vostres apostes és més enllà del
teatre, la vida que es genera al voltant, com ara
les presentacions de les obres. Això, de moment,
no ho podreu fer.
Ens sap molt de greu perquè era una activitat que
estàvem fent des de fa un parell de temporades,
cada vegada amb més èxit. S’havia consolidat i era
molt interessant. Les persones que voluntàriament
s’hi oferien i ho preparaven, feien sempre unes presentacions brodades que et permetien treure molt

Canvia molt l’experiència del teatre amb les
restriccions d’aforament i la platea mig buida?
Serà diferent, però ens anima pensar que serà una
cosa temporal. No serà per sempre. Tornarem a
omplir el teatre i ser com abans. Per part nostra,
haurem d’estar un temps fent el que puguem en
cada situació i oferint teatre sempre.

Jordi Pi Lletí / Intus
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Una estona de ball
en línia
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
A càrrec de Ri-pollet en línia.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

Cinema a la fresca:
Déjame salir
A les 22 h, al pati
del Centre Cultural
De Jordan Peele
Un jove afroamericà visita a la
família de la seva núvia blanca, un
matrimoni benestant. Per a Chris
i la seva núvia Rose ha arribat el
moment de conèixer als futurs
sogres, per això ella el convida
a passar un cap de setmana al
camp amb els seus pares, Missy i
Dean. Al principi, en Chris pensa
que el comportament “massa”
complaent dels pares és causat
pel seu nerviosisme per la relació
interracial de la seva filla, però
a mesura que passen les hores,
un seguit de descobriments
cada vegada més inquietants el
porten a descobrir una veritat
inimaginable.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Reserva
d’entrades
GRATUÏTES

Dissabte 19
Gitanes al Casal
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
Ballada de Gitanes de les Colles
Gran i Mitjana de Ripollet, amb
un repàs de peces clàssiques, balls
amb músiques actuals i les novetats per a la temporada 2020-21.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Diumenge 20
Jugatecambiental
Pinetons: “El Memory
del parc dels Pinetons”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: “Fem un quadre
de tardor”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dimarts 22
Formació gratuïta per
a persones autònomes
De 9 a 11 h, a través de Zoom
Primera sessió del curs
“Autònom-a: Aprèn a fer el
compte de resultats per gestionar
el teu negoci”, dirigit a empresaris
individuals que vulguin millorar
els seus coneixements i capacitats
per a la gestió empresarial. El curs
es realitzarà en línia a través de la
plataforma Zoom, i cal inscripció
prèvia al correu electrònic
empresa@ripollet.cat o al telèfon
646 932 476.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 25
Formació gratuïta per
a persones autònomes
De 9 a 11 h, a través de Zoom
Segona sessió del curs
“Autònom-a: Aprèn a fer el
compte de resultats per gestionar
el teu negoci”. Cal inscripció
prèvia al correu electrònic
empresa@ripollet.cat o al telèfon
646 932 476.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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Diumenge 27

Hora del conte:
Contes Dalt del tren
A les 19 h, a l’Espai M. Aurèlia
Capmany
A càrrec de Laberta Delpoblet.
Per a infants a partir de 4 anys.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Cinema a la fresca:
Parásitos
A les 22 h, al pati
del Centre Cultural
De Bong Joon-ho
Tant Gi Taek com la seva família
estan a l’atur. Quan el seu fill
gran comença a donar classes
particulars a casa dels Park, les
dues famílies, que tenen molt
en comú malgrat pertànyer a
dos mons totalment diferents,
comencen una interrelació de
resultats imprevisibles.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
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Jugatecambiental
Pinetons: “Un parc
de foto”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Dissabte 26
Dansa: Flamencoymás
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
L’espectacle és un recorregut
pels diferents pals del flamenc,
expressant el sentiment de tornar
a ballar després de l’experiència
del confinament.
A càrrec de l’Associació Cultural
Ballet Flamenco de Carmela.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats
Teatre:
Desconfinadament
A les 22 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Lectures dramatitzades
i poemes
A càrrec de la Cia. La Marfanta.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—

Jugatecambiental
Massot: “Endinsa’t”
De 10.30 a 13.30 h,
al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Teatre: Mercè dels uns,
Mercè dels altres...
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
A càrrec d’Amics del Teatre.
Activitat inclosa dins la
programació d’Obrim l’estiu.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i entitats

—
Dilluns 28
Formació gratuïta:
Transició energètica
a l’empresa
De 9 a 11 h, a través de Zoom
Formació dins el marc de la
responsabilitat social empresarial
i l’emprenedoria social, dirigida
a persones empresàries i
responsables d’àrees de gestió de
PIME, així com a professionals
autònoms. Cal inscripció prèvia
al correu electrònic empresa@
ripollet.cat o al telèfon
646 932 476.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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Altres
activitats

Dimarts 29
Formació gratuïta per
a persones autònomes
De 9 a 11 h, a través de Zoom
Tercera sessió del curs
“Autònom-a: Aprèn a fer el
compte de resultats per gestionar
el teu negoci”. Cal inscripció
prèvia al correu electrònic
empresa@ripollet.cat o al telèfon
646 932 476.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 30
Formació gratuïta:
Transició energètica
a l’empresa
De 9 a 11, a través de Zoom
Formació dins el marc de la
responsabilitat social empresarial
i l’emprenedoria social, dirigida
a persones empresàries i
responsables d’àrees de gestió de
PIME, així com a professionals
autònoms. Cal inscripció prèvia
al correu electrònic empresa@
ripollet.cat o al telèfon
646 932 476.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Exposicions
CENTRE CULTURAL
Fins al 26 de setembre,
a les sales d’exposicions
“Vides confinades”
Mostra col·lectiva
de fotografies, a càrrec de
l’Agrupació Foto-Cine
Cerdanyola-Ripollet —
AFOCER i Acció Fotogràfica
Ripollet — AFR

—

Servei gratuït de préstec
de bicicletes R-Bici
Fins al 31 d’octubre, de dilluns
a diumenge, de 9 a 13 h i de
18 a 21 h
Servei gratuït de préstec de
bicicletes, amb reserves al telèfon
661 508 879. La bicicleta s’haurà
de retornar sempre abans de les
21 h. A partir de l’1 de novembre,
i fins al 31 de desembre, l’horari
serà de 9 a 16 h.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Servei de deixalleria
De dilluns a dissabte,
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h,
i diumenge, de 9 a 13 h
Servei per a industrials, autònoms
i particulars.
Inscripció als cursos
de català
Al Centre Cultural
Antics alumnes, del 7 al 10
de setembre, de 10 a 13 h.
Nous alumnes, a partir del 14
de setembre, de dilluns
a dijous de 10 a 13 h i dimarts
i dijous, de 16.30 a 19.30 h.
És imprescindible una acreditació
de nivell de català. Si no la teniu,
truqueu al tel. 935 864 573 i
demaneu hora per fer una prova
de nivell.
L’inici dels cursos està previst per
a l’octubre.
Organitza: Oficina de Català de
Ripollet
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Activitats
de Joventut
PATI DE L’ESCOLA
ENRIC TATCHÉ
Tots els dimarts, de 18 a 19.30
h
Circ Social
Adreçat a joves de 12 a 16 anys.
Activitat gratuïta. Cal inscripció
prèvia. Informació el mateix dia,
a les pistes de l’escola o de dimarts
a divendres, de 17 a 20 h al Casal
de Joves.
Fins al 10 de setembre,
dimecres, de 19 a 20.30 h; i
dijous i divendres, de 19 a 21
h
Pati Obert escola
Espai amb aforament limitat.
Cal seguir les indicacions del
personal responsable.

CASAL DE JOVES
Els dies indicats, de 17 a 20 h
Tallers i activitats
Dimarts 1
Jocs de taula
Dimecres 2
Pirografia
Dijous 3
Futbolí i tennis taula
Divendres 4
Cuina vegana: batuts
vegans
Dimarts 8
Estampació de
samarretes
Dimecres 9
Mercat d’intercanvi de
roba
Dijous 10
Futbolí i tennis taula
Dimarts 15
Jocs de taula
Dimecres 16
Còctels sense alcohol
Dijous 17
Futbolí i tennis taula
Divendres 18
Cuina vegana:
seitan casolà
Dimarts 22
Estampació
de Tote Bags

Dimecres 23
Collage fotogràfic
“Joves de Ripo”
Dijous 24
Futbolí i tennis taula
Divendres 25
Cuina vegana:
hamburgueses veganes
Dimarts 29
Jocs de taula
Dimecres 30
Estoigs i necessers
de goma EVA
Activitats adreçades a joves de
12 a 29 anys. Aforament limitat.
Ús obligatori de mascareta
i seguir les indicacions del
personal de Joventut. Algunes
activitats requereixen inscripció
prèvia. Més informació al perfil
d’Instagram @ripolletjove
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REPORT

Afectació de
la COVID-19
als comptes de
l’Ajuntament

Les veus del Pla de xoc
La sortida de la crisi econòmica i social provocada per
la pandèmia de la COVID-19,
tant a Ripollet com a la resta del
món, no serà fàcil. En l’àmbit local, l’Ajuntament, amb les forces
polítiques amb representació
municipal i conjuntament amb
diferents entitats culturals, esportives, econòmiques i veïnals,
han elaborat un Pla de xoc específic, mitjançant el treball de
tres subcomissions, amb l’objectiu d’afavorir la recuperació i reparació de la vila i del benestar
de la seva ciutadania, en aquests
difícils moments. El Pla de xoc
va ser aprovat per unanimitat al
Ple extraordinari del mes de juliol i ja s’està duent a terme.

Desenvolupament
econòmic
Moltes de les propostes de la Subcomissió de desenvolupament
econòmic es van posar en pràctica
de forma urgent, per tal d’ajudar a
pal·liar els efectes que la pandèmia
i el confinament havien tingut en
el teixit productiu ripolletenc.
Una de les primeres decisions a
aplicar-se va ser el no cobrament
de les taxes de terrasses de bars i
restaurants des de l’inici del confinament, el 14 de març, fins a
finals d’any, a més de l’autorització per poder ampliar l’espai que
cobreixen per mantenir els aforaments i les distàncies de seguretat,
així com l’autorització d’obertura
de noves terrasses. Un dels esta-

bliments beneficiats ha estat Can
Bover, al carrer del Riu, que abans
no tenia terrassa i ara els n’han
deixat obrir una. El seu propietari, Antonio Dacosta, ens explica
que “la gestió ha estat excel·lent
per part de l’Ajuntament. Poder
obrir la terrassa ens està ajudant
molt en uns moments en què ens
havíem plantejat fins i tot tancar”.
Segons Dacosta, les gestions es
van fer ràpidament i ara gran part
de la facturació prové dels clients
de la terrassa.
El consistori també va obrir dues
línies d’ajuts directes per a autònoms i petites empreses, tant per
ajudar aquelles que han hagut
d’aturar l’activitat durant el confinament com per subvencionar
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—
“Ens vam apuntar al Pla d’ocupació
després de quedar a l’atur durant
Memòria
el confinament forçós per un
del Pla de
positiu de la meva parella.
xoc
Ara els dos tenim feina”
—

la compra d’equips de protecció
individual obligatoris, amb un
pressupost de 60.000 €. Maria
Cisa, de Bolsos Cisa, una botiga
de la rambla de Sant Jordi, es va
acollir a les dues convocatòries i
ha destacat que “una petita ajuda
sempre va bé, sobretot la de material: mascaretes, guants, gels, fundes per poder provar el calçat...
Acaba sent una despesa important, sobretot pel fet d’allargar-se
la situació”.
Des de l’Ajuntament també s’ha
impulsat un Pla d’ocupació local

en el context de la crisi de la COVID-19, que ha deixat unes taxes
d’atur molt preocupants a tot l’Estat. Daniel Pulgarín és una de les
persones que ha trobat feina gràcies a aquest pla d’ocupació, de peó
de neteja. Explica a lallana que “la
meva parella i jo ens vam apuntar
al pla d’ocupació perquè teníem
l’experiència d’un familiar que ja
havia trobat feina així. Tot això
després de quedar a l’atur durant el
confinament, obligat per un positiu de la meva parella. Ara, afortunadament, tots dos tenim feina”.

Drets socials
La Comissió de Drets socials ha
desenvolupat tasques urgents, especialment relacionades amb increments de sol·licituds d’ajudes
econòmiques i beques, activitats i
reforç d’atenció social, també durant l’estiu. No només s’ha treballat pel benefici de les persones en
una situació social de risc, també
amb dos dels col·lectius que més
han patit els mesos de confinament: la gent gran i els joves.
Per als joves, durant l’estiu s’han
reforçat les activitats, com ara el
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Circ Social que s’està duent a terme al pati de l’escola Tatché cada
dimarts a la tarda. Joan López,
monitor del grup de Circ, ha remarcat la importància de fer activitats amb els més joves “especialment aquest any, després de tant
de temps a casa. És una bona manera de sortir al carrer, divertir-se
i buscar els límits de cadascú”.
També s’ha reforçat l’atenció al
Casal de Joves, amb la presència
d’un dinamitzador juvenil i un
punt lila i LGTBI. Patxi Benit, dinamitzador, ha explicat que “si bé
les activitats s’han adreçat a joves
fins a 29 anys, la majoria del públic eren adolescents”, uns adolescents que malgrat el confinament
i els mesos sense activitats escolars
“s’han relacionat entre ells com
han fet sempre”, això sí, “amb
mesures de seguretat: hi ha molta
més consciència entre ells del que
pensen molts adults!”.
Pel que fa a la gent gran, s’ha reforçat el seguiment telefònic amb
suport emocional i la detecció de
situacions de vulnerabilitat o aïllament que puguin patir els avis
i àvies de Ripollet. A més, s’ha
obert un telèfon d’atenció específic d’atenció a aquest col·lectiu,
un número que es va fer arribar a
casa seva per correu postal, conjuntament amb una mascareta
elaborada altruistament pel grup
de Ripollet Solidario. Paral·lelament, s’han reprès els tallers de
memòria.
A més, durant l’estiu la nova Coordinadora ciutadana ha mantingut la xarxa de suport alimentari
per a les persones en situació més
vulnerable, en coordinació amb
Càritas i la Creu Roja, les dues
entitats que habitualment fan

aquesta tasca i que s’han trobat
amb què bona part dels seus voluntaris habituals són població
de risc i, per tant, no han pogut
fer els repartiments durant la crisi
sanitària per la COVID-19, precisament quan la seva tasca sempre essencial s’ha tornat més imprescindible que mai. Abans de
la formació de la Coordinadora
ciutadana van ser els membres voluntaris de Protecció Civil els que
van realitzar aquesta feina. Per a la
Maricarmen Martínez, de l’Ampa de l’Escola Escursell i Bartalot
i voluntària de la Coordinadora
ciutadana, participar en les reunions del Pla de xoc “ha estat molt

satisfactori, així com comprovar la
gran quantitat de voluntaris que
volem ajudar a fer pinya. L’Ajuntament, Serveis Socials i les entitats han treballat molt per poder
cobrir les necessitats bàsiques de
les famílies més vulnerables amb
menors a càrrec” i ha destacat,
especialment, la contribució de
La Gresca. La voluntària també
anima als joves a participar en la
coordinadora, per exemple, fent
classes d’informàtica a les famílies que no ho dominen i també
en la recollida d’aliments, que ella
coneix bé per les seves col·laboracions amb el Banc d’Aliments.
“No només necessitem mostrar la
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nostra cara més solidària, sinó que
som capaços de fer-ho”, conclou.
Desenvolupament
comunitari
La Taula de desenvolupament comunitari ha estat la responsable
de la planificació de la reobertura
dels equipaments culturals, esportius, centres cívics o escoles, entre
d’altres, així com dels protocols
d’higiene i seguretat, els horaris i
els espais disponibles. Durant l’estiu molts equipaments que sovint
tancaven per vacances han estat
oberts, a l’abast dels ciutadans o
les entitats. També ha sorgit de la
Comissió de desenvolupament co-

munitari l’aplicació de les
franges horàries a la piscina a
l’estiu, així com
la gratuïtat per
als menors de
14 anys. Anteriorment, ja
s’havia aprovat
el no cobrament dels rebuts del Poliesportiu entre els
mesos d’abril i
juliol, així com
la reducció de
la quota dels
abonats
un
30% entre els
mesos d’agost i
desembre.
La Subcomissió
de desenvolupament comunitari ha tingut
una
missió
molt complicada: la redistribució del pressupost d’una Festa
Major que malauradament no s’ha
pogut realitzar i l’organització d’un
programa d’activitats prou potent
i amb presència de les principals
entitats de la vila que es pugui
realitzar amb totes les mesures de
seguretat i siguin accessibles per
a tothom, el programa d’Obrim
l’estiu. Aquest programa beneficia
el teixit ciutadà de dues maneres
simultànies: per una banda, torna
a deixar la cultura a l’abast de la població, amb set de concerts, teatre,
lectura o simplement vida social,
per oblidar, per uns instants, tots
els mals moments patits els darrers
mesos.
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D’altra banda, permet a les entitats
continuar amb les seves activitats i
sobreviure en uns moments molt
delicats per a moltes d’elles. En
aquest sentit, Javier Jurado, del
Cuadro Andaluz de Ripollet, ha
mostrat la seva preocupació per
l’afectació de la situació en l’entitat,
però ha defensat que “si es mantenen les distàncies i es fa tot el que
s’ha de fer s’ha demostrat que l’activitat cultural pot continuar”. Ha
qualificat de “fabulosa” l’oportunitat de participar a l’Obrim l’estiu
i s’ha ofert a repetir-la un altre cap
de setmana, “perquè la gent es va
quedar amb ganes de més”. A la
seva parella, Sete “Lucero de Lora”,
li sembla “perfecte” que continuï la programació al setembre, ja
que “el poble necessita vida. Tots
estem passant mals moments i necessitem distreure’ns”. Ha admès
l’estranyesa d’actuar amb mesures
de distància i mascaretes, “però
igualment vam gaudir, perquè ho
necessitaven tant el públic com els
artistes, que vam actuar amb molt
de sentiment”.
Gerard Giménez, de Grallers de
Ripollet, ha dit que “cal estar orgullosos per l’aposta que l’Ajuntament ha fet amb l’Obrim l’estiu
per la cultura segura”. També ha
lloat la resposta del públic, pel seu
comportament i per exhaurir de
seguida les invitacions per assistir
al seu espectacle. Quant al concert,
l’ha qualificat d’un repte “després
de 4 mesos on els assajos havien estat en línia” i “d’emocionant, diferent i molt bonic”, també perquè
van poder tocar versions millorades dels seus temes i presentar a les
noves incorporacions del grup.
Jordi Pi Lletí / Intus

PublicitatAgenda
institucional
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ripollet
és cultura!
Formació, serveis i recursos
culturals als equipaments
públics 2020/21

Centre Cultural | CIP Molí d’en Rata | Biblioteca Municipal | Teatre Auditori
del Mercat Vell | Centres cívics | Equipaments educatius | Oficina de català |
Ripollet Ràdio | Casal d’avis | Escola de Música | Casal de Joves | Creu Roja
Accediu a la
Guia en línia
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EN BREU
Ripollet és cultura
Coincidint amb l’inici del curs escolar, l’Ajuntament ha editat, un any més, la Guia Ripollet és
Cultura!, on es recull gran part de l’oferta formativa
que podem trobar al municipi, tant per part dels
equipaments municipals, com l’activitat que desenvolupen les diferents entitats i associacions locals.
Ara més que mai hem de tenir present que la cultura ens proporciona una manera d’expressar-nos.
La cultura ens aporta un escenari on poder relacionar-nos, establir vincles amb els altres i esdevenir
persones mentalment actives, i això en aquests
moments és fonamental per adaptar-nos a les noves
circumstàncies que ens toca viure.
En aquest sentit, a la Guia de recursos, que podeu
trobar virtualment al web municipal, trobareu la

informació dels cursos que es realitzaran aquest any
al Centre Cultural; així com el calendari de matriculacions, que s’iniciarà a partir del 15 de setembre.
A més, també s’inclouen les dades de contacte de les
entitats, centres educatius, i d’altres col·lectius que
ofereixen activitats formatives durant el curs 20-21.
Tanmateix, tota la informació està subjecte a canvis,
d’acord amb les mesures de seguretat i prevenció
que es vagin aprovant.
La publicació és un bon exemple de treball comunitari entenent que la cultura és viva i ens connecta entre nosaltres a través dels diferents agents
que intervenen, ja siguin amb la Biblioteca, el CIP
Molí d’en Rata, el Casal d’Avis, o l’àmbit de Drets
Socials.

+ Info

de la tornada
a l’escola
Inscripcions
obertes al Circ
Social Alehop!
Aquest octubre continuaran les activitats del
Circ Social Alehop!, una
proposta lúdica-educativa
d’activitat física i artística
per donar a conèixer les
tècniques de circ a través
del joc. Adreçat a joves de
12 a 16 anys i de caràcter
gratuït, s’oferirà cada
dimarts de 17 a 18.30 h a
l’Institut Lluís Companys.
Inscripcions, a partir del
15 de setembre, de 17 a 20
h, al Casal de Joves (rbla.
de Sant Jordi, 6).

Preparant la tornada a l’escola
La tornada a l’escola serà aquest any extraordinàriament diferent i
complexa. En el moment de tancar aquesta publicació, la Generalitat
acabava d’adoptar diferents mesures per contenir els brots del coronavirus i poder garantir l’aposta per les classes presencials, adaptant l’activitat lectiva, les entrades i sortides i el servei de menjador a les mesures
generals de distàncies i ús de mascaretes. La part més complicada serà
com gestionar l’afectació dels eventuals positius per COVID-19.
Paral.lelament, dins les millores que es fan cada estiu a les escoles, l’Ajuntament ha reformat els banys de l’Escola Josep M. Ginesta i té previst
canviar els de l’Escola Enric Tatché al mes de desembre, tot amb un cost
aproximat d’uns 200.000 €. Així mateix, l’Ajuntament ha construït un
porxo a l’Institut Escola Els Pinetons per incrementar l’espai d’activitat
escolar. En aquest mateix centre, la Generalitat també està instal·lant
aquest mes de setembre uns mòduls d’ampliació, mentre que a l’Escola
El Martinet ho farà al mes d’octubre.
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Opinió
Seguirem treballant
pel bé comú

En el moment d’escriure aquestes línies, a
mitjans del mes de juliol, tanquem un curs
marcat per la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-19. Una crisi
que ha posat de manifest les mancances
d’un sistema polític que massa sovint posa
per damunt els interessos econòmics als
socials. Una crisi que ha evidenciat les febleses del nostre sistema de salut públic a
causa de les sistemàtiques retallades que ha
patit al llarg dels últims anys, i les febleses
d’un Estat del Benestar que no pot fer front
a les necessitats derivades d’aquesta crisi.
Aquesta situació mostra la importància de
la defensa de la cosa pública, que es fa més
evident i més necessària que mai per tal de
garantir una societat que blindi els drets bàsics de la ciutadania.
En aquest context, des de Decidim Ripollet seguirem treballant pel bé comú, i és
que no ens ve de nou, ja que sempre hem
apostat per la defensa dels serveis públics i
de qualitat i per un model social i econòmic
que posi les persones al centre i asseguri que
mai, en cap cas, es deixarà ningú enrere.
Per això, aquest mes de setembre de 2020
encetem l’inici de curs més incert de les darreres dècades, davant dels dubtes del que
viurem a partir d’aquesta tardor, el Govern
de Decidim i les treballadores municipals
continuen en els preparatius per tal d’enfrontar les noves situacions que ens trobarem durant els pròxims mesos. Mesures
com la creació d’una xarxa de WIFI municipal que permeti l’accés a tots els estudiants a
la docència en línia, la preparació de protocols de seguretat per a equipaments i activitats, l’habilitació de nous espais com a aules
docents... Mesures incloses al Pla de Xoc
creat de forma participativa entre els grups
polítics municipals, entitats i moviments
socials, i que ara és moment d’aplicar.
El nou curs serà també un període on haurem d’enfrontar una previsible crisi social i
econòmica, la qual ja afecta greument a persones, entitats i empreses. Volem aprofitar
per fer arribar el nostre suport i escalf a les
treballadores i treballadors de les empreses
Sintermetal, Nissan i tantes altres que han
perdut o veuen en risc el seu lloc de feina.

La força de Ripollet

Com cada any la tornada de vacances ens
espera la Festa Major. Uns dies que ens permet gaudir d’un munt d’activitats al carrer
que ens permet retrobar-nos amb la família,
amics i veïns. Una Festa Major on els protagonistes són les entitats i la ciutadania, on la
participació de molts col·lectius fa que sigui
una Festa Major on tothom tingues el seu
espai i que es fa possible gràcies a la col·laboració de tots i totes.
Enguany amb motiu de la pandèmia de la
COVID-19 no podem gaudir d´aquesta
Festa Major com tocaria, però si que toca
retrobar-nos, i agafar l´esperit de la Festa per
agafar la força per aixecar-nos de nou, reestructurar-nos i de tornar a treballar el futur
tots junts.
El Pla de reactivació ja està en marxa. Un
pla que ha de donar respostes a les persones,
al teixit comercial, al productiu, a l’economia, a la cultura, a l´educació i altres tantes
situacions. Un Pla en què molts col·lectius
de diferents sectors han apostat, aportant, i
recolzant per tirar-ho endavant.
Ripollet ha destacat sempre de ser un poble
solidari, lluitador, compromès, treballador,
que la seva unió ha fet que arribés a grans
reptes. Ara més que mai hem de treure
aquest ADN que tenim com a municipi
per pal·liar els efectes de la COVID-19 i
d’aquesta situació treure un Ripollet més
fort, més solidari, més coherent, amb més
cohesió social, més potent econòmicament,
més saludable.
Ara és el moment de la força de la gent, del
consens de tots els agents protagonistes
amb un lideratge clar que ens ha de facilitar
que entre tots i totes ho hem de fer possible.
Des del PSC lluitarem per l’ocupació, per
la salut, pel medi ambient, per garantir una
vida digna per a tots i totes, per la igualtat
d’oportunitats, pel feminisme, per fer en
definitiva un Ripollet millor.
Aquests són els colors del nostre partit: els
de la gent, els d’ajudar a qui més ho necessiten, els de preparar un Ripollet millor.
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El control de los
rebrotes debería ser
del Gobierno de España

El Grupo Parlamentario de Ciutadans en el
Parlament de Cataluña ha pedido la dimisión de la Consellera Vergés al frente de la
Conselleria de Salut. Y es que el President
de la Generalitat debería cumplir la ley y
Pedro Sánchez no debería mirar hacia otro
lado. Ante esta situación alarmante, el Gobierno de España tiene que tomar el control
de la gestión de los rebrotes y no dejar pasar
más tiempo porque tiene en su mano herramientas para aportar soluciones, garantizar
la seguridad, la salud y la vida de los ciudadanos. Durante la crisis del COVID-19
Ciudadanos ha impulsado acuerdos con
otras formaciones políticas y lamentamos
que esta no sea la actitud del Govern de la
Generalitat: Torra nos ha dado la espalda,
ha prescindido de la oposición y ha buscado la división y el enfrentamiento, que es
dónde él se encuentra más cómodo en una
pérdida de tiempo sin sentido. Resulta verdaderamente ridículo que en una situación
tan dramática Torra diga que la culpa es de
Madrid. Causa vergüenza ver como no piensa en la vida, los empleos, ni el futuro de
las personas para las que gobierna y lamentamos que las obsesiones del separatismo y
las miserias morales guíen sus odios y reclamaciones. La Generalitat debería gobernar
con sensatez y no con el fanatismo que la
caracteriza. Desde Ciudadanos nos mostramos preocupados por la situación en Cataluña por el aumento de los rebrotes y desde
el Parlament de Cataluña llevamos semanas
advirtiendo que necesitamos previsión,
tomar medidas, controlar la situación y
aprender de los errores cometidos. Por ello,
y ante la falta de liderazgo del Govern y el
Departament de Salut, hemos pedido la
dimisión de la Consellera Alba Vergés al
frente de la Consellería de Salut.

Ripollet i Nova York

Ripollet i Nova York són aparentment
dues ciutats completament diferents, incomparables. Pels carrers i avingudes, per la
llengua que es parla en aquests, per l’alçada
dels edificis, o pel trànsit, entre d’altres. No
obstant això, diuen de Nova York que és la
ciutat que mai dorm i, malauradament, en
els darrers temps molts veïns i veïnes de la
nostra ciutat podrien dir el mateix de Ripollet. Els culpables: els sorolls.
Ja fa temps que ens arriben queixes de ripolletenques i ripolletencs per sorolls a les terrasses de molts bars, sorolls als voltants dels
bars musicals, tant per la música del mateix
local com pels ‘botellons’ i les baralles que
s’originen; sorolls per la recollida de voluminosos de matinada. Sorolls entre setmana i
sorolls els caps de setmana. Sorolls que no
deixen descansar, sorolls que desperten i
desvetllen. El malestar per aquests sorolls
s’ha vist agreujat durant l’estiu pel fet que
molta gent, escapant de la calor que no deixa dormir, obre les finestres de la seva habitació i passen a ser els sorolls i no la calor, el
principal obstacle pel descans de la nostra
ciutadania. Ja ens ho vam trobar l’any passat
i ens ho hem tornat a trobar aquest estiu, i si
no actuem tornarà a ser un dels problemes
habituals l’estiu vinent.
Sabem que és un tema que preocupa a la
nostra ciutadania i cal una solució urgent.
Fa més d’un any que hem detectat aquest
problema generalitzat i present a molts carrers del nostre municipi. Durant tot aquest
temps hem anat preguntant a l’equip de
govern què farien per a solucionar aquest
problema. Fins ara les respostes han estat
ineficaces i insuficients. Per aquest motiu,
des del grup d’Esquerra Republicana-ARA
Ripollet treballem de forma proactiva per
a dotar a Ripollet d’una normativa eficient
i actualitzada de sorolls al nostre municipi.
No volem continuar sent la ciutat que mai
dorm.
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¿Vuelta al cole segura?

Después de más de 2 meses de confinamiento, de todo el esfuerzo personal, económico,
emocional y psicológico que ha supuesto, y
de todos los fallecimientos que hemos tenido que lamentar, estamos echando a perder
todos los avances que se habían conseguido.
El verano ha sido fatídico en España, ya que
el punto más alto de la curva se ha dado durante esta época (05/06 - 997 fallecidos) y
(28/08 - 9779 nuevos casos positivos), superando los puntos más altos de la pandemia
en marzo. A día de hoy, ya son 558 los casos
positivos que se han registrado en Ripollet
según el registro de casos de la Generalitat y,
por lo que parece, va en aumento.
La “nueva normalidad” es la normalidad de
siempre y parece que, de forma bastante generalizada, se ha olvidado todo lo sucedido.
Aun conociendo la gravedad de la situación,
se procedió a la puesta en marcha de los casales de verano, poniendo en riesgo a decenas
de niñas y niños de nuestro municipio. Después de un mes desde que se iniciaron los
casales, se anuló el casal deportivo municipal
a causa de un caso positivo en uno de los grupos, que tenía, además, dos hermanos en distintos grupos. Por mucha prudencia, protocolos, desinfección y distancia que hubiera,
no se ha podido evitar. ¿Qué pasará en septiembre cuando vuelvan a los colegios e institutos? Instamos al ayuntamiento a contactar
con el Departament d’Educació para hacer
presión y establecer los protocolos necesarios
que garanticen la máxima seguridad de toda
nuestra población. No se puede aceptar, sin
más, que el alumnado haga clase presencial,
sin ratios máximas de alumnos por grupo,
sin necesidad de llevar mascarilla en el aula ni
de mantener la distancia de seguridad y sin
PCR para toda la comunidad educativa. Si
ha ocurrido en un casal de verano con solo
37 niños, ¿qué no ocurrirá una escuela con
300? Las familias necesitan la seguridad de
que sus hijas e hijos están protegidos y a salvo en las aulas.
Si algunos servicios municipales y otros
servicios como el SOC, SEP, ambulatorios,
bancos, etc. permanecen cerrados y solo atienden con cita previa, ¿por qué las escuelas
tienen que funcionar con total normalidad
si la vida de nuestros pequeños corre grave
peligro? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a
llegar? El curso escolar empieza en unos días
y no se augura nada bueno.
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FEM MEMÒRIA
Els fets nacionals
i els seus símbols
Tota cultura posseeix creences i pràctiques rituals organitzades de forma comunitària. La participació en aquests rituals públics reforça el sentit identitari del
grup, coordina les accions individuals dels seus membres i els prepara per accions de
cooperació immediates o futures. Una manifestació moderna d’aquests rituals comunitaris són les festes nacionals, que commemoren un esdeveniment polític o cultural
vinculat a la història de cada nació o Estat. Poden ser la data de la seva independència
o de qualsevol altre fet significatiu. Per exemple, als Estats Units d’Amèrica l’Independence Day celebra la signatura de la Declaració d’Independència, el 4 de juliol
1776. A França, la Fête nationale commemora la presa de la Bastilla, el 14 juliol de
1789. A Portugal en el Dia de Portugal recorden la mort del poeta Camões, el 10 de
juny de 1580.
Totes les nacions necessiten els seus símbols, que transmeten per mitjà de rituals cívics com
els que acabem d’esmentar. Moltes vegades aquests rituals van desplaçar les antigues festes
religioses com a moments de confluència social, tot i que en alguns casos encara compleixen les dues funcions, com a Anglaterra, en què per Sant Jordi (23 abril) celebren el dia de
l’orgull nacional. Així mateix, Sant Andreu (13 febrer) és el Dia de Escòcia i Sant David (1
de març) el de Gal·les.
A Espanya, el 12 d’octubre celebrem la Fiesta Nacional en record del “descobriment”
d’Amèrica. Originalment anomenada Fiesta de la Raza Española,
va aconseguir el rang de festa nacional el 1918, per esdevenir el
Día de la Hispanidad a partir de 1958. Pel que fa a Catalunya,
l’any 1980 el Parlament va declarar la Diada de l’Onze de Setembre com a festa nacional en record de la caiguda de Barcelona el
1714, durant la guerra de Successió, tot i que el primer acte de
commemoració es remunta a una missa oficiada a la parròquia
de Santa Maria del Mar, l’any 1886.
Com a historiador puc admetre l’existència d’identitats nacionals al llarg de la Història, però com totes les
identitats col·lectives són unes identitats en continua
construcció. Les celebracions cíviques i la seva gènesi
representen un bon indici de la manera en què cada
nació es pensa a ella mateixa.
Jordi Cortadella / Professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona
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Porta a porta, l’aposta
per millorar la gestió
dels residus

La recollida de residus “porta a porta” ja
és una realitat a molts indrets de Catalunya, però
faltava que les grans ciutats féssim un pas endavant en aquest sentit. Així, ara l’Àrea Metropolitana de Barcelona tot just ha aprovat el Programa
metropolità de prevenció de residus i gestió de
recursos i residus municipals 2017-2025 (PREMET25), un pla estratègic que crea les condicions
necessàries per a què les ciutat de l’AMB puguem
fer realitat la recollida porta a porta.
A Ripollet estem treballant per modificar el sistema de recollida actual i implantar, durant el 2021,
un nou sistema de recollida porta a porta, combinat
amb bateries de contenidors tancats intel·ligents en
determinades ubicacions, i amb un servei de recollida independent per als comerços i grans generadors,
amb l’objectiu de millorar els resultat i la qualitat de
la recollida en totes les seves fraccions.
Actualment, a Ripollet no arribem ni al 20% de recollida selectiva i les directrius europees determinen
que hem d’arribar a una taxa de reciclatge del 55 %
l’any 2025 i del 60 % al 2030 i que imposaran sancions importants als municipis que no compleixin.
Per això, a Ripollet som impulsors del PREMET25

per dues raons. D’una banda, l’acord amb l’AMB resulta imprescindible per aquest canvi de model perquè si bé l’Ajuntament és el responsable de la recollida de residus, l’AMB ho és del seu tractament. I per
tal que Ripollet es pugui beneficiar econòmicament
dels estalvis que es generen durant el tractament calia
un acord global. En aquest sentit, durant aquest mes
de setembre se signarà un conveni entre Ripollet i
l’AMB que recollirà l’aportació econòmica de l’AMB
a l’Ajuntament en funció de les millores en el resultat
de la recollida.
D’altra banda, la implantació d’aquest nou model a
les ciutats metropolitanes comporta la reconversió
de les plantes de tractament: es passarà d’un model
basat en ecoparcs a plantes de tractament més especialitzades. Plantes més petites i més netes, com sempre han reclamat els veïns de Ripollet.
Girona és la ciutat més gran de l’estat amb
aquest sistema de recollida de residus
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LA CONTRA
Mercat
dels aturats
Des de fa més de sis anys, hi ha Mercat dels aturats a la plaça de Pere Quart. Compten amb una
vintena de paradetes, portades per aturats de
llarga durada, que venen productes de segona
mà, provinents de donacions. Tot a preus molt
assequibles, aconseguint un bé tant social com
mediambiental. En parlem amb el seu president,
Rafael Peramós i la secretària, Eulàlia Berenguer.
Què us ha portat a estar al Mercat dels
aturats?
R.P. Jo tinc 63 anys i el meu ofici era soldador i litògraf. Em vaig quedar en atur i per circumstàncies vaig
entrar a la PAH i després a l’associació d’aturats.
E.B. Jo tinc 48 anys, era secretària de direcció i vaig tenir botiga sis anys i vaig haver de tancar per la crisi del
2008. Em va quedar bastant de gènere i al cap d’un
temps em van parlar d’aquest mercat. Vaig liquidar
bastant i com no trobava feina vaig decidir seguir aquí.
Quin és el perfil dels venedors?
E.B. Tots tenim una situació precària i problemes
per arribar a final de mes. Som gent humil, amb pocs
ingressos, que podem aconseguir uns diners gràcies a aquest espai i a la infraestructura que ens cedeix
l’Ajuntament.
R.P. Si fem 30 o 40 € de caixa, amb això podem fer
una compra al supermercat per poder portar alguna
cosa a taula.
Com us organitzeu?
E.B. Per formar part d’aquest mercat has de ser aturat
de llarga durada. Es pot contactar amb nosaltres a través d’Ocupació de l’Ajuntament o directament venint
aquí. Abans obríem quinzenalment però vam lluitar
per poder estar cada dissabte.
R.P. No som marginats, som gent normal, que estem
intentant sobreviure de manera honrada. La majoria
de les coses que venem són de donacions que ens fa la

—
“Moltes famílies
vulnerables
depenem del
Mercat dels aturats
—

gent i que ens repartim solidàriament entre totes les
parades.

Quina acceptació teniu?
R.P. Molt bona. Primer de donacions i també de
clients.
E.B. Hi ha gent que els dissabtes no sap que fer i venir
aquí és una distracció. Amb 20 € es poden endur diverses coses i donem garantia al que venem. Si alguna
cosa no funciona, els tornem els diners.
Un missatge a la gent que llegeixi
aquesta entrevista?
R.P. Que estem agraïts a l’Ajuntament i que ens segueixi ajudant, que estem fent un servei al poble i que
moltes famílies vulnerables depenem d’això.
E.B. Que la gent no llenci res, que abans pensin en nosaltres, els aturats del mercat. Acceptem gènere de qualsevol mena:
roba, calçat, llibres,
coses de la llar, petits electrodomèstics... En
lloc d’acabar
a les escombraries, pot
tenir una
segona
oportunitat i ajudar
a persones
en atur.

