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Sumari — Tanca Sintermetal, l’última gran fàbrica Pàg. 6 La casa del
Pont Vell, patrimoni de Ripollet Pàg. 10 En marxa la nova Coordinadora
pels drets socials Pàg. 12 Entrevista a l’activista trans Mar Cambrollé
Pàg. 14 No oblidem els deportats als camps nazis Pàg. 16 Ripollet
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#ProuFeminicidis

Ens volem vives

25 DE NOVEMBRE
Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones
Si has patit o pateixes una situació
de violència masclista, posa’t
en contacte amb nosaltres
SIAD — Servei d’Informació
i Atenció a les Dones de Ripollet
Tel. 935 046 040
A/e: siad@ripollet.cat

Institut Català
de les Dones (24 h)
900 900 120
671 778 540
Ministerio de Igualdad
016
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DESTAQUEM
Seguim segurs

Malgrat l’embat de la pandèmia, Ajuntament, comerços i entitats continuen apostant per la
vida segura. En aquest sentit, en compliment amb les restriccions decretades per la Generalitat, van haver d’abaixar la persiana, fins a finals d’octubre –amb possibles pròrrogues-, un centenar de bars i restaurants i desenes de centres d’estètica. Els primers, ja molt castigats, tornen
a patir un nou tancament i als segons se suma el fet que es tracta d’un sector molt feminitzat
i precari. En l’àmbit cultural, es van haver de suspendre les activitats presencials de caràcter
grupal del Centre Cultural, a excepció de les educatives, adreçades a infants i joves i els cursos
de català. Quant als espectacles i altres activitats ja regulades per protocols de prevenció, es
mantenen com a activitats segures, principalment al Centre Cultural, Casal de Joves i al Teatre Auditori. En aquest darrer equipament s’hi han traslladat actes, com ara les Nits de Música. Pel que fa a l’esport, es cancel·laven les competicions i el Poliesportiu Municipal limitava
l’ús de la pista només a entitats esportives que treballen amb grups estables.
La voluntat de l’Ajuntament és mantenir el màxim nivell dels serveis possible, amb el suport
del Pla de xoc de Ripollet, consensuat per tots els partits polítics i la societat civil.
Després de set mesos de frenada en sec de la vida comunitària, moltes empreses i entitats
estan fent un esforç enorme per seguir actives i en altres casos per no desaparèixer. Malgrat
les limitacions, estan demostrant que la vida és segura, però hem de respectar les mesures que
ajudaran a frenar la transmissió comunitària, especialment a l’Àrea Metropolitana. Perquè ni
la declaració de l’estat d’alarma ni el confinament nocturn, per dràstics que semblin, podran
aturar la COVID-19 sense la responsabilitat i solidaritat que vam tenir tots i totes als inicis,
per seguir segurs i remuntar i recuperar la millor vida possible.
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AGENDA
NOTA: Els actes poden
canviar o anul·lar-se a
causa de les mesures
contra la COVID-19
que es decretin. En cas
de dubte, consulteu
amb l’organització.
Actualització el 17/11.

Dilluns 2
Inscriu-te!

Taller adreçat a entitats:
Prevenció de riscos
COVID-19
De 19 a 21 h, en línia
Inscripcions al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat. Gratuït.
Activitat inclosa al Pla de Xoc.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—
Dimecres 4
Xerrada: “La deportació
republicana als camps
nazis, Amical de
Mauthausen i la Xarxa
Mai Més”
A les 12 h, trobada en línia
Adreçada a professorat
d’instituts, a càrrec d’Enric
Garriga, president de l’Amical.
Inscripcions a molidenrata@

Dimarts 10
Club de lectura Llegir el
teatre: Les cartes,
de Víctor Català
A les 18.30 h, en línia
A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

ripollet.cat. Inclosa a les III
Jornades de Memòria Històrica.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 5
Club de Còmic infantil:
Imbatible 1. Justícia
i vegetals frescos
A les 17.30 h, en línia
Per a infants de 7 a 11 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 11
Hora del conte:
Timbal de contes
A les 17.30 h, en línia
A càrrec d’Ingrid Domingo. Per a
infants fa partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
A instagram @BiblioRipollet
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 7
Els més petits fem
dissabte: Històries
i cançons animals
A les 11.30 h, en línia
A càrrec de Rah-mon Roma.
Per a infants fins als 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
A instagram @BiblioRipollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

—
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Dilluns 16
Gran Recapte d’aliments
Fins al 21 de novembre
L’edició d’enguany del Gran
Recapte es podrà fer en línia, a
través del web granrecapte.com
Organitza: Banc dels Aliments

Dijous 12
Club de Còmic juvenil:
Batman en Barcelona
A les 17.30 h, en línia
Per a joves de 12 a 16 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Inscriu-te!

Dissabte 14
Robòtica en família:
Programació amb
Scratch
De 10.30 a 12 h, en línia
Adreçat a famílies amb infants
de 8 a 14 anys. Hauran de portar
ordinador portàtil. Preu: 4 € per
infant. Inscripcions al Centre
Cultural o a tatxan.ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Fes una
donació!

—
Dimecres 18
Club de lectura ChickLit:
La Memoria de la
lavanda
A les 19 h, en línia
A càrrec de Tamara Marín. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 20
Hora del conte:
El senyor Riu
A les 17.30 h, en línia
Hora del conte emmarcada dins
l’any #SumemVerd. A càrrec de
Blai Senable. Per a infants de 4
a 7 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia. A instagram @
BiblioRipollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dissabte 21
Cuina en família
De 10.30 a 12.30 h, en línia
Adreçat a famílies amb infants de
4 a 12 anys. Preu: 4 € per infant
(preu dels ingredients no inclòs).
Inscripcions al Centre Cultural o
a tatxan.ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Els més petits fem
dissabte: Tècniques de
cachorreo
A les 11.30 h, aen línia
Taller d’estimulació per a nadons,
a càrrec de Creixent entre rialles.
Per a infants de 5 a 12 mesos.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 24
Hora del conte:
Preparades, llestes, ja!
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Hora del conte dedicada al 25N.
A càrrec de Sherezade Bardají. Per
a infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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REPORT
Adéu a Sintermetal,
l’última gran fàbrica
de Ripollet

Manifestació contra el tancament de la fàbrica, al juliol de 2020

Sintermetal tancarà les portes definitivament a finals d’any, posant punt final a sis dècades
de la fàbrica amb més treballadors del municipi.
El final d’una era de grans indústries ripolletenques que, una darrere l’altra, han anat abaixant la
persiana.
Bandera del sindicalisme clandestí
Sintermetal va començar a funcionar a mitjan segle
XX a Barcelona i l’any 1960 ja es va instal·lar a Ripollet, on va anar creixent fins a ocupar tot el carrer de
Sarrià de Ter a principis dels anys 90. Era una època
de gran creixement demogràfic i industrial, coincidint amb l’arribada d’immigració d’altres punts d’Espanya, i Ripollet s’estava convertint en un pol industrial també amb altres grans fàbriques com ara Mir
Miró o Trilla. El ràpid creixement i la situació polí-

tica que es vivia a Espanya, amb els últims anys del
franquisme, va fomentar que a aquestes fàbriques
s’hi desenvolupés el moviment sindical, aleshores evidentment en clandestinitat. Unes reunions d’amagatotis que, tal com explica Ramon Martos, doctor en
Història, al seu llibre Història d’un oblit. Quatre xarnegos i dos desgraciats van començar a produir-se als
terrenys de l’aleshores nova Universitat Autònoma,
a Bellaterra, amb representants de totes les fàbriques
no només ripolletenques sinó també de Cerdanyola i
altres municipis del voltant.
El mateix Martos, que a aquella època era treballador de la Sintermetal, ens explica que “l’any 1969
vaig entrar en contacte amb el PSUC i Comissions
Obreres”, una vida clandestina que consistia a repartir fulles entre els treballadors deixant-les a llocs com
els lavabos o vestuaris, “entrant-les a la fàbrica camu-
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Treballadores de Sintermetal a mitjans dels anys 70.
Arxiu d’Amparo García Orellana

flades dins l’entrepà”. Aquestes
fulles recollien, principalment,
reivindicacions econòmiques, tal
com passava també a altres fàbriques de l’entorn a aquella època,
quan els sindicats encara eren il·
legals. Malgrat que el sindicalisme
clandestí era comú, Sintermetal
era l’empresa amb més moviment
i bandera sindical a principis dels
anys 70, segons ens relata Martos.
El moviment sindical transcorria
amb certa normalitat dins la clandestinitat, fins que la primavera
de 1973 un treballador va morir
assassinat per la policia durant la
vaga a la tèrmica del Besòs. Aquesta guspira va iniciar un període de
vagues i concentracions, inclosa
una manifestació amb 4.000 persones a Cerdanyola, els treballadors de la Sintermetal entre ells,
la més nombrosa durant la Guerra Civil. El 9 d’abril d’aquell any,
en solidaritat, els treballadors de
Sintermetal van fer una vaga, “la
primera en molts anys”. “Vam comentar a la direcció que nosaltres
paràvem no perquè tinguéssim

cap reivindicació amb l’empresa”,
explica Martos, “sinó en contra de
la repressió de la dictadura i per
la llibertat sindical”. L’endemà,
quan els treballadors van arribar
a treballar, es van trobar la porta
tancada i tots els treballadors acomiadats.
Això va moure als treballadors a
sortir al carrer “parant fàbriques
i parant-ho tot”, fins a arribar a
l’església, on es van concentrar
els treballadors de Sintermetal
acompanyats de treballadors d’altres empreses “perquè el mossèn Mora ens hi va convidar, hi
teníem bona relació”. Aquesta
concentració va dur a l’aleshores
governador civil, Tomás Pelayo,
a obligar a l’empresa a readmetre els treballadors, “es va trobar
amb dos cacaus seguits i no en
volia més”. Els dies posteriors,
no obstant això, Martos assegura
que la seva família va rebre cartes
amb amenaces de mort dirigides
cap a ell si no abandonava Ripollet, “una tècnica que a altres poblacions feien servir molt, però
a Ripollet era l’únic que n’havia
rebut”. “Finalment es van presentar a casa seva el gerent i el cap de
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personal per acomiadar-me”, un
acomiadament per a Martos i cinc
treballadors més, que va provocar
“l’ocupació de l’empresa i l’aturada de la producció”, una aturada
que al setè dia es va fer coincidir
amb una vaga general a Ripollet i
algunes fàbriques de Cerdanyola.
Amparo García Orellana va ser
també treballadora de la fàbrica,
d’origen andalús, i en una entrevista al núm. 1 de la revista noucents setanta-tres explica que als
seus inicis eren quatre dones “i
treballàvem com si fóssim homes”
fabricant peces de cotxe. Assegura
que va viure intensament la vaga
de 1973, “però al final es feia molt
complicat seguir-la perquè molts
treballadors no podien mantenir
les seves famílies”. Arran de l’acomiadament dels sis treballadors
afirma que van viure uns mesos
“molt difícils”, amb cossos d’antidisturbis vigilant constantment
la fàbrica, “metralladora en mà”,
tant al carrer com dins la fàbrica.
Però assegura que l’ambient ja
mai va ser el mateix, “perquè la
gent lluitadora n’havia marxat”.
Va treballar-hi fins al 1993.
El cas “Cuponazo”
Sintermetal va tornar a ocupar
pàgines de diaris i minuts de televisió i ràdio l’any 2003, quan el
sorteig del cupó de l’ONCE va
repartir més de 6 milions d’euros
amb el número 85.636, venut
en gran part a la caseta situada a
la rambla de Sant Jordi cantonada amb Sarrià de Ter, a tan sols
dos minuts a peu de l’entrada de
la fàbrica. Una de les butlletes, la
participació 022, va ser agraciada
amb el “Cuponazo”, un premi de
6 milions (o, com encara es deia
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Treballadors concentrats al davant de la fàbrica, al març de 2013

aleshores, “mil milions de les antigues pessetes”).
La que normalment és una bona notícia va suposar
l’enfrontament entre un grup de 20 treballadors de
la fàbrica, integrants d’una penya que reclamaven a
el denunciat, qui tenia la butlleta, que repartís els diners entre tots.
Finalment, gairebé quatre anys més tard, el març de
2007, el Tribunal Suprem va condemnar a l’acusat a
dos anys de presó i a repartir el premi entre els altres
membres de la penya, un total de 350.000 € per cap.
De la crisi al tancament
La crisi econòmica de principis del segle XXI també va impactar fort a Sintermetal i es va començar
a témer pels acomiadaments i una possible venda
dels terrenys de la fàbrica. El nombre de treballadors
va començar a caure en picat: entre 2007 i 2008 es
van perdre 115 llocs de feina, una situació que es va
agreujar quan, a més, es va presentar un ERO, fet
que va provocar mobilitzacions entre els treballadors
que van arribar al mateix Ple municipal.
Les amenaces d’acomiadaments i reduccions salarials continuaven, fins al punt que l’any 2013 els treballadors van convocar una vaga indefinida, que va
aconseguir una retallada gradual dels sous, obligant
a l’empresa a acceptar totes les peticions dels treballadors, la majoria d’ells veïns de Ripollet, el que segons
Juanfer Ots, del Comitè d’Empresa, va suposar “un
avenç i un toc d’atenció a la direcció”, tal com va explicar a Ripollet Ràdio.

Aquest mes de juliol, poc després
de la reincorporació després dels
ERTO durant la primera onada
de la pandèmia de la COVID-19,
els treballadors es van assabentar
que la direcció de l’empresa va
manar traslladar tot el material a
un magatzem extern situat al Port
de Barcelona. Es van disparar totes les alarmes, i la plantilla es va
concentrar davant la porta per demanar explicacions i evitar que els
camions entressin a endur-se’n la
maquinària. Dies més tard, es va
comunicar el tancament als 183
treballadors, que seguien concentrant-se a la porta de la fàbrica, on
van rebre el suport de bona part de la ciutadania i
dels partits del consistori.
Després de dues setmanes de concentracions, durant
les quals el mateix Ple Municipal va aprovar per unanimitat un text de suport als treballadors en què es
demanava a l’empresa el manteniment dels llocs de
treball, part dels treballadors així com familiars i altres veïns es van manifestar en contra del tancament,
en la manifestació més nombrosa a Ripollet des de
l’inici de la pandèmia, amb mascaretes i intentant
respectar les distàncies de seguretat entre ells.
El president del Comitè d’Empresa, José Beltrán, va
agrair a tots els veïns i representants institucionals el
seu suport durant aquelles setmanes tan dures, “quan
molta gent està de vacances, molts treballadors s’han
quedat per donar suport als companys”. Els treballadors també han criticat constantment aquests
darrers mesos la “incompetència” de la direcció, que
sabent que l’empresa passava per dificultats no feia
res per solucionar-ho més enllà d’acomiadaments.
L’empresa recol·locarà part de la plantilla. La resta,
rebrà indemnitzacions d’acomiadament improcedent o prejubilacions, unes condicions millors que
les que proposava l’empresa inicialment i que van ser
assolides amb les aturades, protestes i manifestacions
finals. Així abaixa la persiana una petita part de la història de Ripollet i de les vides dels molts treballadors
que han passat per “la Sinter”.
Jordi Pi Lletí / Intus
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Dimecres 25

Divendres 27

Instal·lació “Sabates
Vermelles”
Des de les 16 h, a la pl del Molí
Obra de denuncia pels
feminicidis amb sabates recollides
al Centre Cultural. S’hi podran
aportar sabates o col·locar-hi flors
i espelmes, coincidint amb el Dia
Internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones.
Organitza: Comitè de Dones

Música: Projecte
Beethoven
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Concert per a piano núm.1
i Sonata núm.1 per a cordes,
amb l’Orquestra de Cambra
de Terrassa 48 i al piano Daniel
Ligorio. Aforament limitat. Les
entrades adquirides pel dia 6 són
vàlides.
Organitza: AETMV

Comitè
de Dones
a Facebook

Performance del Comitè
de Dones
Durant tot el dia a diferents
espais de Ripollet.
Escenificació a diferents punts i
horaris dels assassinats de dones a
mans de la violència masclista.
Organitza: Comitè de Dones
Club de lectura:
L’ombra del vent
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec d’Alicia Gil. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

—
Dissabte 28
Aventura de baixar al
riu: vine a descobrir els
treballs de recuperació
de la llera del riu
A les 11.30 h, al riu Ripoll,
darrere el Poliesportiu
Municipal
Adreçat a públic adult. Passeig
fins arribar a la zona recuperada i
el gual inundable. Allà s’explicarà
cada actuació i la filosofia
de la recuperació. Les places
són limitades, cal inscripció a
casanatura@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Ripollet
Jove a
Instagram
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Exposicions
CENTRE CULTURAL
Fins al 28 de novembre,
a la Sala 1
“Patufet, on ets? Aureli
Capmany 1868-1954”
Organitza: CRAC
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 16 al 30 de novembre
“Vides confinades:
La fotografia no s’atura
Imatges fetes durant les setmanes
de confinament i els primers dies
que es va poder tornar sortir.
Organitza: AFOCER
Del 16 al 28 de novembre
“Teresa Pàmies.
Tot és en els llibres”
Inclòs a les III Jornades
de Memòria Històrica.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Altres
activitats
Escola de circ social
Alehop!
Cada dimarts, de 17 a 18.30 h,
a l’Institut Lluís Companys
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Activitats del Casal
de Joves
Consulteu les xarxes socials
de @RipolletJove
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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COLUMNA VERTEBRAL
Quan els edificis de Ripollet
ens parlen del seu passat

Si passegeu pel barri de Pont Vell-Can Tiana pel carrer fronterer amb Cerdanyola –que a
Ripollet es diu carretera de l’Estació (perquè hi
menava) i a Cerdanyola carrer de la Creu Roja
(perquè allà s’hi establí aquesta institució)–, en
passar pel número 8 potser no aixecareu els ulls
i us detindreu a mirar la casa. Res no us cridarà
massa l’atenció. Si de cas, que és una de les poques
cases baixes i antigues que queda dins un paisatge intensament modificat. Però si us hi fixeu, la
façana no és gens “lletja” -la persiana metàl·lica
sí!- i, fins i tot, té un fris esgrafiat sota una cornisa dentada que li dona un cert aire noucentista. I
res de terrat, teulada de vessants. Posats a buscar
“coses antigues”, si gireu pel carrer del doctor Gil,
hi trobareu una tanca i una gran porta de fusta de
l’entrada de carros cap a l’interior de la mateixa
parcel·la de la casa del carrer de l’Estació, 8.
I amb tot, quina és la singularitat que ha fet que
l’Ajuntament acabés adquirint aquesta finca per a
destinar-la a equipament cultural? Doncs la vàlua
patrimonial d’un edifici no és només la seva qualitat
o rellevància arquitectònica i historicoartística. També ho és, i a vegades essencialment, la capacitat que té

de poder explicar un passat a partir d’uns
vestigis o unes restes materials determinades.
En la casa de la carretera de l’Estació 8
ens trobem amb un cas poc habitual: el
manteniment d’un interior molt poc modificat que fa que entrar dins l’edifici ens
transporti al món de la vida quotidiana
del Ripollet de fa més de 100 anys. Paviments, forjats, mobiliari, cuina, entrada
comuna de comerç (antiga merceria) i
casa, decoració i parament de les habitacions ofereixen una “fotografia” d’un passat
amb uns elements que sovint no es conserven.
Si interroguem els edificis, ens parlen del seu passat. La recerca històrica realitzada sobre la finca ha
permès contextualitzar històricament el seu origen
i aportar noves dades sobre el procés d’urbanització
de la zona. Començant pel procés d’establiments de
solars de l’antiga finca de can Pigat a inici del segle
XX, passant per la construcció d’un primer edifici de
planta baixa per part de la vídua de Gabriel Casas,
Cristina Verdaguer, per la remunta d’un pis feta per
Joan Casas a principi de la dècada de 1930 –i que
marca l’aspecte conservat de la finca-, fins a la construcció de les quadres i porqueres del pati a la dècada
de 1950.
Tenim un patrimoni, en coneixem la seva història i
ara cal revaloritzar-lo com a exemple conservat d’una
part de la vida quotidiana de Ripollet que alhora
convisqui amb els futurs nous usos al servei de la ciutadania.
Francesc Caballé /
Historiador i especialista
en documentació
i arxius
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REPORT
Voluntariat contra
la soledat i la manca
d’aliments
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Fes una
donació!

Sorgit de la subcomissió de Drets Socials de la Taula del Pla de Xoc de Ripollet,
s’ha posat en marxa un moviment de voluntariat d’unes 200 persones per atendre als
col·lectius més desfavorits, organitzats a través de la nova Coordinadora pels drets
socials. Aquesta està constituïda per una quinzena d’entitats locals, principalment
de caràcter social, però també juvenils i de lleure, així com representants de diferents
forces polítiques i tècniques municipals. Després d’atendre la situació d’emergència
del passat estiu, pel mig any de flagell de la COVID-19, la nova Coordinadora pels
drets socials de Ripollet treballa ara en els projectes que pròximament tirarà endavant. Aquests estarien centrats en l’acompanyament a la gent gran; les necessitats
bàsiques, especialment l’alimentació, i també de les famílies en l’àmbit de l’educació,
sobretot per salvar la bretxa digital.
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El passat mes d’octubre van tenir lloc dues trobades,
una el dia 8 i una altra el dia 29, posterior al tancament d’aquesta edició. A l’arrencada es van valorar
com a prioritats la soledat i l’alimentació. Així, la
regidora de Serveis Socials, Reyes Muñoz, va explicar que Càritas i Creu Roja van estar treballant tot
l’agost, amb el suport de l’Ajuntament, per tal d’atendre setmanalment unes 150 famílies, en l’àmbit alimentari. A més, La Gresca va donar servei durant el
mes d’agost a 60 infants de 3 a 11 anys i a 17 joves,
incloent-hi el servei de menjador. Muñoz també va
lamentar que, finalment, no es va poder gestionar de
manera adequada i segura la campanya de donació d’aliments prevista a l’estiu. Quant
al tema de la soledat,
es va informar que els
mesos d’agost i setembre s’han ofert tallers
d’artteràpia i memòria
per a gent gran i que
s’ha posat en marxa el
telèfon d’atenció a la
gent gran (669 027 636),
que es manté actiu.
Per la seva part, el regidor d’Educació, Oriol
Mor, va informar que,
seguint la proposta del
Pla de Xoc, s’ha licitat el
servei de wifi públic educatiu per tal de combatre
les desigualtats i la bretxa
digital. Una “solució de
futur”, com la va qualificar
Mor “que presenta nous
reptes” amb el disseny del
seu desplegament. A propòsit d’això, es va plantejar
a la Coordinadora la possibilitat de portar a terme
un projecte de “mentoring” digital, per tal que els
voluntaris acompanyin les famílies i també aquelles
persones grans que vulguin familiaritzar-se amb les
noves tecnologies.
Pel que fa a altres projectes futurs, es van recollir diferents propostes, com ara una recollida d’aliments, en
diferents punts fixos, establint com a punt central el

Mercat Municipal i fent actuacions de dinamització
puntuals. Des de la Comissió de refugiats també es
va parlar de la possibilitat de fer una activitat de neteja d’entorns naturals del municipi, principalment
amb voluntaris nouvinguts, per tal de fomentar la
inclusió i el coneixement de l’entorn.
El Gran Recapte canvia enguany
de format
A causa de la pandèmia, la recollida d’aliments no
podrà comptar enguany amb els tradicionals punts
atesos per voluntaris. En el seu lloc, es recolliran
aportacions econòmiques
destinades a la Fundació
del Banc dels Aliments a
través de diferents fórmules: en el tiquet de la compra als supermercats i vals
de 3 € per fer donacions
de productes frescos, a
través a diferents parades
del Mercat Municipal i
botigues de barri. Les donacions amb la llista de
la compra seran del 16 al
21 de novembre. A més,
fins al 16 de desembre es
podran fer aportacions
a la web www.granrecapte.com.
El Gran Recapte és
una campanya clau
per al Banc dels Aliments, perquè amb
els gairebé 5 milions
de tones recaptats a
Catalunya es pot proveir d’aliments bàsics,
principalment llet, oli o conserves, per un període
aproximat de 3 mesos, a entitats com ara Càritas.
Des de la irrupció de la COVID-19, la demanda
d’aliments ha crescut un 40% respecte al mateix període de l’any passat. L’escenari d’aquesta tardor pot
comportar que encara més persones puguin tenir dificultats per a cobrir les necessitats bàsiques.
Toni Miralles
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PRIMER PLA
Mar Cambrollé
Activista trans
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+ Info

ATA Sylvia
Rivera

Ripollet, primera ciutat
“TransFriendly”
Mar Cambrollé (1957) és una històrica activista trans, presidenta de la pionera ATA — Asociación Trans d’Andalucía-Sylvia Rivera, també
de la Federació Plataforma Trans i portaveu a
Europa de la xarxa Respettrans. L’ATA atorgarà pròximament a l’Ajuntament de Ripollet
la distinció “TransFriendly” per la seva
implicació amb el moviment trans.
Com a mostra d’aquesta sintonia,
el consistori ha portat a la Biblioteca Municipal l’exposició “Transcendental” i ha encarregat un mural
gegant LGTBI recordant, entre altres,
la manifestació del primer Orgull de
Ripollet.
Com valores la contribució de
Ripollet a la despatologització del món
trans?
L’Ajuntament de Ripollet és una institució
implicada en la diversitat i tant de bo aquesta actitud que té Ripollet la tinguin moltes
ciutats.
Com va sorgir aquesta col·laboració?
L’any passat vaig ser a la presentació del llibre
Claus bàsiques, amb el regidor de Políques
LGTBI, Fran Sánchez i l’Observatori contra
l’Homofòbia. I aquí em va sorgir la idea de
distingir l’Ajuntament de Ripollet amb la
marca “TransFriendly”, de la que som propietàries l’ATA i que donem a les empreses
i organismes que tenen unes polítiques

inclusives amb les persones trans. L’Ajuntament de
Ripollet serà el primer d’Espanya que rebi aquesta
insígnia.
També els primers a tenir un mural LGTBI
gegant.
Estic meravellada perquè Ripollet, amb fets i no només amb paraules, posa com a prioritat el respecte a
la diversitat. És un homenatge a moments i fites històriques que tenen a veure amb la llibertat sexual.
Convertirà Ripollet en una ciutat de referència amb
un mural que s’haurà de visitar.
Què reivindiqueu en aquest Dia Internacional
de
la Despatologització Trans?
Que és moment de fer polítiques.
No pot ser que a molts serveis
sanitaris d’Espanya encara es continuï tractant a les persones trans
com a malaltes mentals, ni que
a les universitats es tracti com
a trastorn de la identitat o
que tinguem una llei per al
canvi registral de nom i sexe
que vulnera els drets de les
persones trans.
Però no érem referent
LGTBI?
Espanya ja no és referent
ni a Europa ni Llatinoamèrica. Ja ha rendibilitzat
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El mural, al parc del riu Ripoll, és obra dels artistes Manolito Rastaman
i Barrio i té prevista la finalització en breu

prou la Llei del matrimoni igualitari de 2005. Fa 42
anys que tenim democràcia i la Constitució encara
no ens dona cobertura a les persones trans. Cal el
tràmit urgent d’una llei trans específica, transversal i
integral per poder ser iguals, tenir les mateixes oportunitats a l’hora d’accedir al mercat laboral, l’esport i
que hi hagi protocols educatius que protegeixin a la
infància i l’adolescència del gran índex d’assetjament.
Europa ens avança amb lleis d’obligat compliment
per educar en la diversitat sexual i de gènere i amb
la introducció als codis penals de l’homofòbia i la
transfòbia com a delictes penals.

patit discriminació per no ser acceptades com una
opció més de la diversitat humana. Jo estic més per
terme “naturalitzar”, no “normalitzar”, perquè la
norma és la que ens ha expulsat per ser unes dissidents en l’expressió i la identitat. Ens ha deixat fora
de la política, de la cultura, de l’art, de les institucions, inclús dels discursos. Els darrers deu anys
l’activisme ha fet una revolució per aconseguir una
mirada trans positiva per part de la societat i ara
toca que les institucions estiguin a la mateixa alçada.
Hem passat de famílies que ens feia fora de casa a
famílies que ens estimen i ens acompanyen.

Quina és la situació de les persones trans en
comparació a altres col·lectius LGTBI?
Patim una discriminació específica molt condicionada per la nostra identitat, el canvi de legal de nom,
els tractaments hormonals i l’accés al mercat laboral.
El nostre problema no és la visibilitat. Precisament
per ser visibles ens han agredit, ens neguen un lloc de
treball, ens han arribat a negar el lloguer d’un habitatge i per ser visibles s’assetja als nens i joves a les escoles
i instituts. Necessitem equitat, justícia i una llei que
ens protegeixi i ens iguali amb la resta de persones.

Mirem al futur. Quina feina hi ha al davant
amb els infants i adolescents trans?
Cal que estiguin protegits per l’Estat tant en el dret
a la seva identitat, com en les seves necessitats mèdiques i amb protocols educatius que els alliberin de
l’assetjament. Tots els estudis que es realitzen vénen
a dir que els més discriminats són els nens i les nenes
trans i els que pateixin més agressions. Són els que
més pensen en el suïcidi.
La identitat de les persones trans és visible i ens
porta a ser objecte d’opressió. Per això és urgent que
el govern faci una llei trans estatal, que és un deute
històric que la societat té amb les persones trans.

Està costant molt normalitzar?
No m’agrada aquest terme. Les persones trans hem

Toni Miralles
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FEM MEMÒRIA
Els ripolletencs
deportats als camps
nazis
Aquest mes de novembre, el Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata ret homenatge als cinc ripolletencs assassinats entre els anys
1941 i 1942 als camps d’extermini nazis, en el marc
de les III Jornades de Memòria Històrica. A més,
en un acte privat amb les famílies, es col·locarà una
llamborda personalitzada Stolpersteine davant el
darrer domicili de quatre de les cinc víctimes –la
cinquena ja la té a Sabadell.
La iniciativa pretén treure’ls de l’anonimat. El recorregut d’aquestes persones des que van abandonar la
nostra ciutat no va poder ser resseguit sinó molt fragmentàriament o gairebé gens per les seves famílies i
amistats. Entre els internaments als camps francesos,
la destinació a les CTE, la reclusió als camps de presoners alemanys i el confinament final als camps de
concentració i d’extermini nazis, ben poques eren les
traces documentals i les notícies que els arribaven dels
seus. El dolor per la seva desaparició, el neguit i l’angoixa pel desconeixement que es tenia sobre quina va ser
la seva definició i el silenci forçat per les circumstàncies
del règim feixista i repressor de Franco són fets que van
marcar profundament les famílies i els descendents
d’aquests deportats durant molts i molts anys.
Tomás Caballero Vico
Nascut el 1897 a Castillejar, Granada. Emigrà amb els
seus germans als vols de la dècada dels 20 del segle passat, fugint de la penúria econòmica d’aquells temps i
atrets per l’oferta de treball que a Catalunya s’oferia. Va
treballar a la Uralita on va conèixer el moviment obrer

anarquista gràcies també a la seva família. Després de
la Guerra Civil el seu domicili fou registrat, com tants
d’altres, acusats de sostracció de béns i la seva dona,
Adoración Teruel Alonso, vexada, va ser obligada per
la falange de Ripollet a tallar-se els cabells al zero i a
realitzar tasques de neteja. El Tomàs va patir l’exili el
mateix dia que les tropes franquistes ocupaven la vila,
alertat de les represàlies que el franquisme duia a terme
a mesura que avançava. Arribà a França, on va passar el
periple dels camps de confinament francesos a la Catalunya Nord. Amb l’ajuda dels seus parents, també exiliats, va establir-se i poc temps abans de començar-hi a
treballar a una granja va ser detingut per la Gestapo. Va
ser deportat pels nazis a Mauthausen amb 775 persones més el 25 de gener de 1941, procedent d’un camp
de presoners prop de la frontera de Luxemburg. D’allà
va ser traslladat al camp de concentració de Gusen,
amb el número 9866, fins a la seva mort el 14 de setembre de 1941. El seu assassinat no es coneix fins un cop
acabada la 2a Guerra Mundial, quan es comencen a
publicar els noms dels republicans morts als camps de
concentració, tant per les autoritats, com en el diari Solidaridad Obrera que s’imprimia a França pels exiliats.
Josep Datzira Casamitjana
Pagès nascut a Ripollet el 12 de febrer de 1912, va ser
deportat a Mauthausen el 3 d’abril de 1941, procedent
de l’Stalag de Trier, prop de la frontera amb Luxemburg, amb un grup compost de 358 persones. Havia
estat detingut pel grup de la Gestapo de Trier i constava amb el núm. 5762. Va ser deportat a Mauthausen
amb el número 3916 i el seu nom figura en un suposat

16

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 009 — Novembre 2020

D’esquerra a dreta, Tomás Caballero, Josep Datzira, Sotero López i Juan Montesinos

trasllat sanitari el 30 de gener de 1942 amb sis persones
més. Als deportats els informaven del seu trasllat a un
hospital, però de fet eren duts a gasejar. Aquests transports consistien a dur-los a una mena d’ambulància,
un camió amb capsa tancada, on el gas que desprenia
el motor era introduït i això els provocava la mort per
asfíxia, sense sortir del camp. És l’altre dels dos ripolletencs coneguts que van ser gasejats el 2 de febrer de
1942.
Sotero López Tello
Nascut a Benamaurel (Granada) l’any 1909, va arribar
a Ripollet abans de la guerra civil i també va patir l’exili
per la frontera dels Pirineus. Va ser deportat a Mauthausen el 27 de gener de 1941, amb el mateix grup del
també ripolletenc Juan Montesinos Uribe, compost
de 1506 persones, procedent de l’Stalag, el camp de
presoners, a prop de Hannover. Va ser detingut per la
Gestapo de Lüneburg. A Mauthausen és el número
6404 i la seva mort el 10 de febrer de 1942 es situa al
Castell de Hartheim, prop de Linz (Àustria), un centre
d’experimentació amb cossos humans i d’extermini. És
un dels dos assassinats coneguts mitjançant el gas.
Juan Montesinos Uribe
Nascut a Huercalovera, Almeria, el 1908. Emigrà amb
la seva família, tal com ho van fer milers de persones,
provinent majoritàriament de Múrcia, Almeria, Aragó i València, en l’anomenada “emigració dels murcianos”, cercant una feina a la Catalunya del 1929 per
superar les penúries econòmiques. Es va instal·lar a
Ripollet, on va exercir de barber a Ripollet i també
a Cerdanyola. Amb l’obligatorietat de la República
a afiliar-se i el fet que la majoria de paisanos com ell
pertanyien a les classes treballadores, es va sindicar a
la CNT. Un cop iniciada la guerra, va ser cridat a files, retornant a Ripollet un cop la desfeta del front de

Catalunya. Va emprendre el camí de l’exili, davant els
precs de la seva família per les represàlies dutes a termes per les tropes franquistes a mesura que anaven
avançant, partint del seu últim domicili, al carrer del
General Prim. A França se li perd la pista i temps després la seva família rep una nota en part escrita per ell
i en part per una altra persona, que estava en un camp
de presoners, on demanava que no li responguessin.
També va formar del 77è batalló de treballadors, una
companyia francesa destinada a reforçar les línies de
defensa. Va ser deportat a Mauthausen amb un contingent de 1506 persones, entre ells un altre ripolletenc, en Sotero Lopez Tello el 27 de setembre de 1941.
A Mauthausen era el núm. 6052, d’on va ser traslladat
al camp de concentració de Gusen, on va morir el 19
de desembre de 1941. El seu assassinat va ser conegut
per la seva família anys després, mercès a uns ripolletencs també exiliats a França i que havien vist el seu
nom entre les llistes que es publicaven.
Pau Pallàs Alsina
Nascut a Ripollet el 1907. Els Pallàs Alsina residiren
a la vila fins que al pare li van oferir la sagristia de l’església de Santiga, fet que va provocar el trasllat de la família. Després van acabar residint a Sabadell en trobar
feina a les fàbriques del tèxtil. Va ser cridat a files per
defensar la República tres mesos abans de l’acabament
de la guerra. Exiliat als camps francesos, va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 6 d’agost de 1940,
amb un grup de 392 persones, detingut per la Gestapo
de Munich. El 24 de gener de 1941, va ser traslladat
a Gusen amb el número 5938. En aquest camp hi va
morir tres mesos després, l’11 d’abril de 1941, sense
que la seva família en tingués coneixement.
Font: exposició del CIP Molí d’en Rata “Deportats.
Ripollencs als camps nazis. 1940-1945”

Publicitat institucional
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Deportats

Ripolletencs
als camps nazis

—
III Jornades de Memòria
Històrica de Ripollet
—
Novembre 2020

D’esquerra a dreta:
Tomás Caballero
Josep Datzira
Sotero López
Juan Montesinos

Programa
d’activitats
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En redacció el nou Reglament
de Participació Ciutadana
La participació ciutadana tindrà un reglament per regular-la i impulsar-la. Precisament s’està fent a través d’un procés participatiu, que ja
ha comptat amb tres trobades: una de partits polítics, una d’entitats i
la darrera amb veïns i veïnes de Ripollet. Amb les seves aportacions es
crearà el futur Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Ripollet, que regirà el funcionament dels òrgans de participació
existents o futurs de la localitat, així com els processos participatius
que endegui l’Ajuntament sobre qualsevol qüestió d’interès ciutadà.

Instal·lada una unitat de
control de la contaminació
La Direcció general de Qualitat Ambiental de la Generalitat ha instal·lat, a sol·licitud de l’Ajuntament,
una unitat mòbil de vigilància de la contaminació
atmosfèrica al parc de Maria Regordosa. L’objectiu
és mesurar els contaminants atmosfèrics i les variables meteorològiques al llarg d’unes 8 setmanes,
per tal de determinar l’impacte de les emissions del
trànsit i de les indústries de la zona i així poder emprendre les mesures necessàries i reforçar polítiques
mediambientals, com ara la reducció de la concentració de vehicles dins els casc urbà.

Es reprenen els cursos
de natació infantil
El 16 de novembre, sempre que l’estat d’alarma ho permeti, està previst
que comencin els cursos de natació
infantils del Poliesportiu Municipal.
Hi ha grups per infants de 2, 3, 4-5
anys i de primària. Els preus van dels
100 als 150 € per tot el curs escolar.
Els cursets, que es duen a terme de
dilluns a divendres a la tarda, es realitzen seguint uns estrictes protocols
de prevenció de la COVID-19. La
inscripció acabarà el 5 de novembre.
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Opinió
La resposta a la crisi de la COVID-19
En el moment d’escriure aquestes línies, la Generalitat de
Catalunya ha resolt aplicar noves mesures i restriccions
que busquen aturar l’augment de contagis del coronavirus COVID-19. La situació recorda a la viscuda entre els
mesos de març i juny, quan es van aplicar un estat d’alarma i unes restriccions que van comportar una aturada
de la vida social i econòmica. Com ja es va anunciar des
del Govern de Decidim, aquesta aturada va suposar una
caiguda dels ingressos habituals que, conjuntament amb
la necessària inversió en mesures i elements de protecció
sanitària i higiene, va comportar un cost de 2 milions d’€
pels fons municipals. Tot i aquesta situació, l’Ajuntament
de Ripollet, amb el Govern de Decidim al capdavant, va
aplicar les mesures necessàries per ajudar a la reactivació
econòmica (suspensió del cobrament de la taxa de terrasses de bars i restaurants un cop recuperada la seva activitat
o increment d’ajudes econòmiques a petites empreses i
autònoms) i social (amb un increment de 100.000 € en
ajudes econòmiques i per habitatges o la modificació del
calendari de cobrament d’impostos locals, entre altres).
Aquestes i altres mesures es troben contingudes al “Pla de
Xoc. Bases per a la recuperació econòmica i social de Ripollet” que Govern, grups polítics municipals i entitats locals vam treballar conjuntament i que es va aprovar al Ple
extraordinari del 9 de juliol. Podeu consultar el document
complet del Pla de xoc i la informació de les mesures preses per l’Ajuntament per encarar l’actual crisi a la web participa.ripollet.cat. Durant aquests mesos, des de Decidim,
com a grup polític i com a Govern Local, hem defensat i
proposat, a banda de les mesures puntuals i d’aplicació a
curt termini, mesures de tipus estructural i a llarg termini
que ens permetin enfrontar una crisi que s’allargarà en el
temps i que ha posat en dubte els plantejaments socials i
econòmics vigents. Per aquest motiu, la presa de decisions
que fem com a comunitat per enfrontar aquesta crisi ha
de fer-se de forma transversal i meditada, evitant mesures
que puguin acabar comprometent la futura acció municipal i deixant un ajuntament més feble davant dels pròxims
embats d’aquesta crisi que ens ha tocat viure.

Unos 200.000 euros de dinero
público gastado para nada
y subida del IBI en 2021
La ciudadanía de Ripollet debe conocer dos noticias importantes que demuestran una vez más la incompetencia
y el desgobierno de Decidim.
La primera, que subirán el impuesto del IBI un 4%, algo
que no sucederá en poblaciones cercanas como Cerdanyola, Barberà, Polinyà, Sabadell,… Incumplen así una
moción (aprobada en el Pleno) que presentó el PSC en
2019, que establecía que el IBI se ajustaría a la subida de
los valores catastrales, evitando así tocar el bolsillo de las y
los ripolletenses, y sobre todo ahora ante la situación de
crisis económica de muchas familias, dada por la pandemia. El PSC seguirá luchando para que no suban ese 4%
para el 2021.
La segunda, el fracaso ante su compromiso político de la
municipalización del servicio del agua, que según el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no se puede realizar desde los municipios, dado que es competencia exclusiva de l’AMB. Decidim prometió que sería efectiva el
1 de enero de 2021 (según publicación en medios locales),
y gastó alrededor de 200.000 € en estudios, consultorías
y en publicidad (ineficiente ya que la mayoría de habitantes de Ripollet no han mostrado interés por este asunto).
Para hacerse una idea de la gravedad del asunto, el presupuesto destinado a reducir los efectos del COVID-19 en
nuestro municipio es de 300.000 €
Y es que esta no es la única muestra de la incompetencia de
Decidim en los 6 años que llevan gobernando. Hay que sumarle que tenemos uno de los peores transportes públicos
de la comarca, que la Escuela de Música lleva ya cerrada más
de un año y la página web del Ayuntamiento lleva suspendiendo 6 años en transparencia. Además, el incumplimiento de las promesas con las que llegaron a la alcaldía: no se
ha construido el Hospital Ernest Lluch, no se ha soterrado
la autopista y no se ha cerrado el Ecoparc. Es evidente que
quienes venían a regenerar la política, a darle la voz al pueblo y a ser transparentes han demostrado ser todo lo contrario. Ripollet no se merece un gobierno que nos mienta deliberadamente, no cumpla sus promesas y malgaste el dinero
público en propuestas imposibles de realizar.
¿Cuántos fracasos y derroche de dinero público más tendremos que aguantar?
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Decimos No al nuevo sistema
de recogida de basuras
En el pasado Pleno Ordinario del mes de septiembre, el
Gobierno de DECIDIM (con el apoyo o voto favorable
de SOM Ripollet y el concejal del Grupo Mixto –antes
ERC– para entendimiento del lector) aprobaron el inicio
de lo que será el nuevo modelo de recogida de basuras,
denominado popularmente como “Porta a porta” y que
supondrá, a criterio de sus promotores, una mejora cualitativa en la gestión de nuestros residuos urbanos. En
Ciudadanos pensamos totalmente lo contrario, por ello
ya en nuestro programa electoral éramos partidarios de un
modelo alternativo y soterrado a los contenedores existentes hoy en día, cuyo impacto visual y medioambiental solo
genera malos olores y quejas de quienes deben soportarlos
delante de sus casas. El sistema que el Gobierno va a impulsar encarecerá el coste del recibo de las basuras en un
20%, al tiempo que generará numerosas incomodidades e
inconvenientes a nuestros vecinos por la segmentación de
los horarios de recogida que dicho modelo impone (deberemos sacar la bolsa de basura en la franja horaria que se
nos diga), así como en la forma de su depósito (no exento
de malos olores). Pero lo más importante será la pérdida
del anonimato. La Administración, el Ayuntamiento en
este caso, será conocedor de la propiedad de todas y cada
una de las bolsas o contenedores que accedan al sistema
y podrá establecer criterios de exacción del impuesto según el nivel de reciclaje o imponer sanciones si ello fuera
necesario.
Ripollet, que ha sido escogido como “conejillo de indias”
para la implantación de este método en el Vallés Occidental, no puede ser aleccionado en tan breve espacio de tiempo y sin tan siquiera haber realizado una campaña de
información a fondo sobre sus vecinos. En Ciudadanos
pensamos que el caos y el malestar están asegurados. Tiempo tendremos para constatarlo. Digamos NO al “Porta
a porta”.

¡SORPRESA!: Riesgo de rebrote
Estamos viviendo una situación que ya se preveía, pero
a la que no se puso remedio en su momento dado que el
verano era “necesario” para algunos disfrutarlo y otros hacer caja y, aunque estábamos avisados, no supimos (o no
quisimos) valorar las consecuencias. A día de hoy, el riesgo
de rebrote sobrepasa los 600 puntos en Ripollet y la tasa
de positivos se dispara al 10,9%, es decir, que más de una
décima parte de la población se ha infectado.
Efectivamente, el rebrote es real y está creciendo por momentos en nuestro municipio, pero nadie hace nada. Bueno, sí, cerrar el sector de la hostelería para que acaben de
quebrar y nadie “se junte”, pero, ¿y las escuelas e institutos
con aulas repletas de alumnado?, ¿y el trasporte público
lleno de gente cada día?, ¿y las quedadas en los parques?,
¿y los supermercados en los que no cabe un alfiler?... ¿Esas
personas no suponen ningún foco fácil de contagio?.
Llegados a este punto, nos hacemos preguntas que siguen
sin respuesta. ¿Cómo es posible que estos sectores anteriormente citados sigan trabajando de la misma forma y no
se hayan establecido medidas preventivas?. ¿Cómo es posible que aún no se dé un servicio presencial en el SEPE,
INEM, SOC, bancos, Ayuntamiento, etc. con total normalidad?.
Lo que está claro es que, de no parar esto, vamos a tener
que lamentarnos mucho. Es el tercer artículo en el que
exigimos al Ayuntamiento que hable con los organismos
oficiales necesarios (transportes, educación, salud, hostelería…) para poder tomar medidas y establecer unos
protocolos de prevención y seguridad claros y efectivos.
No podemos permitir que no se garantice la distancia de
seguridad en escuelas, institutos, transportes públicos… y
si para ello hay que mantener conversaciones con los departamentos correspondientes, se hace. El bienestar de la
ciudadanía siempre debería ser la prioridad.
Por último, mandamos todo nuestro apoyo al sector de la
hostelería que está sufriendo graves pérdidas económicas
y puestos de trabajo. Esperamos veros pronto iluminando
y alegrando las calles de nuestro municipio, ayudándonos
a reencontrarnos con nuestros seres queridos.
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Escolta’ns!

ripolletradio.cat
91.3 FM

Dilluns
10-13 h Bon dia, Ripollet
17-18 h Blues Barrelhouse
18-19 h Bravo por la música (1r) / A les portes de Troia
(2n, 3r i 4t) (CP)
19-21 h El 7è art de Talia
21-22 h Descubre by Top Play List
Dimarts
10-13 h Bon dia, Ripollet
17-18 h Elèctric Cafè
18-19 h El Gramòfon
19-20 h La Careta Parla - La Careta Teatre (1r) /
Hip Hop House (2n i 4t) / La ciència és nostra (3r)
20-21 h Gitanes a la ràdio - Gitanes de Ripollet (1r) /
El Kamaleó Roig (2n i 4t) / Tirando del Hilo (3r)
21-22 h APCAP Radiofaro (1r) / Entretots (2n i 4t) /
Així Som - Aspasur (3r)
Dimecres
10-13 h Matins pop-rock
17-19 h Los Tres Tenores... dan la nota
19-20 h Peluts - SPAM (CP) (1r i 3r) / El Camino - Associació Camino Ancestral de Santiago (2n) /
Createnglish (4t)
20-21 h La Escalera - Asociación Música de Autor La
Escalera (1r i 3r) / Des de la història (2n) / Boxea (4t)
21-22 h A Tot Jazz
Dijous
10-13 h Matins pop-rock
17-19 h Magazín Info Setmanal
19-20 h Excusas al palco (1r) / Planeta Binario (2n) /
Ratones de Buhardilla - Club d’Escacs Palau Ausit (3r)
* 19 h Retransmissió mensual del Ple Municipal (4t o 5è)
20-21 h El Hombre Lobo (1r) / Olímpics (2n) / Gent de
Poble (3r) / Retransmissió del Ple (4t o 5è)
21-23 h Ohhh TV Podcast / Gamers Ocupados
Divendres
10-13 h Bon dia, Ripollet
13-15 h Reposició magazín Info Setmanal
17-18 h Club del Country (CP)
18-19 h Coblejant (CP)
19-21 h Viaje al Reino del Metal - Ripollet Rock
21-22 h Ruta 66 (CP)
...............................................................................................................
De 10 a 13 i de 17 a 20 h Butlletins locals:
Migdies i matinades Clàssics Contemporanis
Nits, des de final de la programació fins a les 2 am
Ongo Bongo
Caps de setmana
Dissabtes i diumenges, de 10-24 h Reposicions dels
programes emesos entre setmana.
Dissabtes, a les 13 h Repetició de l’Info Setmanal
A les 23 h Don’t Stop Dancing

Telèfon
d’atenció
a la gent
gran
669 027 636
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r. 08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
info.ripollet.cat
Direcció: Toni Miralles
Redacció i maquetació: Departament de Comunicació
Impressió: Impressions Intercomarcals, SA
Distribució: Distpublic
Tirada: 17.000 exemplars bustiats
Dipòsit Legal: pendent
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Transició energètica justa
El 20 de juliol de 2020 es va presentar l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública, impulsada per gairebé una cinquantena de
municipis catalans, així com entitats públiques
municipals i moviments i organitzacions socials.
La creació d’aquesta nova associació sorgeix d’un
procés col·lectiu llarg i de base, amb voluntat de
continuïtat, que ha inclòs municipis de tota mida
i col·lectius d’arreu del territori.
La finalitat de la crida és comuna: crear un espai de
col·laboració i cooperació entre municipis per a pensar de forma conjunta estratègies per a la recuperació
del control de la infraestructura elèctrica amb l’objectiu d’avançar cap a un model energètic just, democràtic i sostenible.
En l’actual conjuntura de crisi social i climàtica, es fa
més evident que mai que cal establir vincles de cooperació i treball conjunt per impulsar un model just
i democràtic, que no deixi ningú enrere. Aquesta noció de justícia energètica, que inclou necessàriament
dimensions socials i ecològiques, ha de tenir els municipis i les comunitats locals com els protagonistes
indiscutibles.
En aquest sentit, la concepció de l’energia com a bé
comú i el fet de repensar la infraestructura des d’una
visió de sobirania energètica i municipal, ha de ser un
fruit de l’esforç conjunt de la ciutadania, municipis
i organitzacions i moviments socials. La creació de
xarxes de suport mutu i treball conjunt, amb l’objec-

tiu de millorar l’eficiència i maximitzar els beneficis
col·lectius, és un pas primerenc però clau en aquest
procés.
Entre els objectius específics de l’AMEP es destaquen
la difusió i promoció de la titularitat pública de la
infraestructura energètica, incloent-hi la propietat i
la gestió pública de la xarxa de distribució; l’impuls i
desenvolupament d’accions per avançar cap a un model energètic social i ecològicament just, promoure i
facilitar la col·laboració entre municipis, impulsar la
recerca, així com articular un espai per a poder incidir en les polítiques públiques en l’àmbit energètic.
Després d’aquesta primera presentació pública, s’inicia el procés d’aprovació dels estatuts als plens municipals dels ajuntaments adherits, així com la incorporació de nous municipis a la iniciativa. En aquesta
nova etapa, es preveu que la base social i municipal
de l’Associació creixi, incrementant així el seu impacte i potencial.
Xarxa per la Sobirania Energètica
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LA CONTRA
Eva Fernández
Jugadora de tennis platja,
núm. 1 d’Espanya i top 25
mundial
Què porta una
ripolletenca com tu a
jugar a tennis platja?
Amb 5 anys vaig començar a jugar
a tennis aquí a Ripollet i amb 8 ja
competia. Vaig seguir competint
a tennis fins als 16, quan vaig conèixer el beach tennis a la platja de
Torredembarra, on estiuejava amb
la meva família. Uns nois em van
dir de provar-lo i van veure futur en
mi. L’esport em va encantar ja d’entrada. Poc després, per lesions entre
altres motius, vaig deixar el tennis
i vaig decidir passar-me al beach
tennis, que cada dia aconsegueix
agradar més i m’està fent viure unes
experiències inoblidables.
Què diferencia el tennis
platja del tennis comú?
A part de la diferència evident que
el beach tennis es juga a la platja, les
pales són d’uns 50 cm, més similars
a les del pàdel que a les del tennis,
però més allargades i fines. La pilota és més tova, la xarxa està més
elevada i el camp és més petit. La
puntuació és similar, excepte que
en el 40/40 es juga un “punt d’or”,
amb un sol servei. A més, la prova
principal és la de dobles, a diferència del tennis on sempre té més rellevància l’individual.

—
“Cada vegada
s’aposta més
per l’esport
femení”
—

Ha estat una
temporada molt
estranya, però has
aconseguit quatre
victòries a les quatre
proves de la Lliga
Mapfre.
És el teu millor any?
Estic molt feliç de la temporada
que estic realitzant, amb els quatre
títols de la Lliga Mapfre i el títol de
l’únic torneig internacional, l’ITF
de Melilla, però per culpa de la
pandèmia no hem pogut competir
tant com hauríem volgut. Jo tenia
moltes expectatives i metes posades en aquesta temporada, però
no hem pogut fer cap campionat
Mundial ni Europeu.
La meva millor temporada va ser
l’any 2019, quan em vaig proclamar campiona d’Espanya en Absolut i Júnior, de l’ITF de Saïdia i vaig
aconseguir medalles en Europeus,
Mundials i Jocs Mediterranis.
Pots viure de l’esport
sent de les millors del
món?
És molt difícil viure’n, no és televisiu i és molt poc conegut a molts
països. Però va creixent cada vegada més, anem pel bon camí. Jo ho
compagino amb els estudis, puc

però requereix molts sacrificis,
amb la dedicació que exigeixen els
entrenaments i els viatges.
El món del tennis
femení ha viscut
moltes protestes
darrerament buscant
igualtat amb el masculí.
Hi ha igualtat al tennis
platja?
La veritat és que a la disciplina del beach tennis
els premis estan totalment igualats entre la
categoria masculina i
la femenina. Tot i això,
molts patrocinadors
encara aposten més
pels nois, tot i que cada
vegada s’aposta més per
l’esport femení i ofereixen grans ajudes a les dones esportistes.
Jordi Pi Lletí / Intus

