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Benvingut 2021!

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 011 — Nadal 2020 / Gener 2021
Sumari — Els Reis acampen a Ripollet Pàg. 6 Centenari del Celler
Cooperatiu Pàg. 10 Música contra la pandèmia Pàg. 12 Entrevista al
president d’Amical Mauthausen Pàg. 16 Cultura popular com a signe
d’identitat Pàg. 18 L’Esplai l’Estel fa 40 anys Pàg. 24
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Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 005 — Juny 2020
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Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 004 — Maig 2020
Sumari — Fase 1 de la reparació de la vida local Pàg. 3 #ObrimRipollet,
el Pla local de la desescalada Pàg. 4-5 Aprenentage i solidaritat Pàg.
6-7 Diego Morillas, voluntari de Creu Roja i Protecció Civil Pàg. 8-9
Tot anirà bé Pàg. 10-12 Pla de xoc econòmic i social per a la recuperació
Pàg. 13-15 Melisa Viñas, infermera del CAP Ripollet Pàg. 16-19 La ciutat
en línia Pàg. 22-24
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Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 006 — Juliol 2020
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Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 006 — Juliol 2020
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Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 003 — Especial Sant Jordi 2020

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 005 — Juny 2020

Sumari — Celebrem el #SantJordiaCasa Pàg. 3 De Biblioteca a eBiblio
Pàg. 13 Els autors del Ripolletres Pàg. 14 Projecte Llibreries Obertes
Pàg. 23 Parlem d’escriptura creativa amb Raquel Picolo Pàg. 24
La Xamuskina Pàg. 26 Creant joves lectors Pàg. 27 La Llegenda de
#SantJordiaCasa, il·lustrada Pàg. 28 Fem Memòria: l’Any del Llibre
Pàg. 37

Sumari — A Ripollet, “Obrim l’estiu” Pàg. 3 L’hora de reparar la vida
Pàg. 4 Uns casals d’estiu excepcionals Pàg. 8 La revetlla de Sant Joan
serà entre amics i veïns Pàg. 10 L’arxiu de la memòria de Ripollet Pàg.
14 70 anys de l’explosió del polvorí Pàg. 16 El tancament de Nissan
deixa a l’atur a molts ripollencs Pàg. 19 El Mercat Setmanal parla dels
tres mesos d’aturada Pàg. 21 Posant el nas a l’estudi d’olors de Ripollet
Pàg. 23 Comença la fase de la represa Pàg. 24
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Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 007 — Setembre 2020

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 009 — Novembre 2020

Sumari — Recuperem els carrers Pàg. 6 Tornarem a omplir el teatre
i ser com abans Pàg. 9 Les veus del Pla de xoc Pàg. 10 Els fets nacionals
i els símbols Pàg. 22 Porta a porta, l’aposta per millorar la gestió
dels residus Pàg. 23 Mercat dels aturats Pàg. 24

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
entra a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública Pàg. 23 Eva
Fernández, número 1 de tennis platja Pàg. 24

Sumari — Obrim l’estiu amb 60 activitats en 4 espais segurs Pàg. 4
Casals d’estiu a la flor de la vida Pàg. 9 La PAH denuncia la tornada
dels desnonaments Pàg. 12 Monuments per mantenir viva la memòria
Pàg. 19 La ciutat suma verd amb la recuperació de l’espai fluvial del riu
Pàg. 22 Proud, l’orgull de Ripollet Pàg. 24
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Sumari — El Nadal il·lumina Ripollet Pàg. 6 Tot recordant Wenceslau
Soler Pàg. 10 L’esperada obertura d’uns molt tocats bars i restaurants
Pàg. 12 La dansa s’uneix contra la pandèmia Pàg. 16 Cinc anys salvant
vides animals Pàg. 18 Sumem verd contra els plàstics Pàg. 23
Les brases de Diables Pàg. 24

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 008 — Octubre 2020
Programes PFI: formant per a la vida Pàg. 6 Repensar el nomenclàtor
Pàg. 11 José Alfaro, 27 anys de director d’institut Pàg. 14 El Poliesportiu
Municipal renova el gimnàs Pàg. 17 Llambordes Stolpersteine per a les
víctimes del nazisme Pàg. 18 Un mural de 42 metres per al col·lectiu
LGTBI Pàg. 24

Un any teixint lallana
Amb el número de Nadal-gener, lallana completa el cicle d’un any de promoció de l’oferta mensual d’activitats i serveis de la ciutat. Des del mes de març, la pandèmia ha marcat la
vida de Ripollet, passant per les fases del confinament, la desescalada, fins a les restriccions
actuals. Això ha afectat la programació d’activitats i al funcionament de l’Ajuntament i les
entitats, que s’han hagut de reinventar i adequar per mantenir present la cultura i la connexió amb la comunitat. Al llarg d’aquestes primeres 11 edicions, lallana ha acompanyat
l’esforç de les persones i agents promotors de les diferents iniciatives que s’han dut a terme
a Ripollet per atendre, més que mai, les necessitats de lleure i socialització de la ciutadania. En els seus formats de paper i especials digitals interactius, la publicació ha dedicat
reportatges i entrevistes a descobrir i aprofundir en el sempre sorprenent dinamisme de
Ripollet, des del vessant artístic i intel·lectual, al solidari. També cal destacar les interessants col·laboracions d’articulistes i il·lustradors que han enriquit lallana mes a mes.
Aquest 2021 lallana seguirà donant veu a totes aquelles persones i col·lectius que facin
coses per Ripollet, perquè lallana la teixim entre tots i totes.
Gràcies per llegir-nos. Feliç any nou!
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AGENDA
NOTA: Tots els actes
poden canviar o
anul·lar-se a causa de
les mesures restrictives
contra la COVID-19 que
es puguin decretar.
En cas de dubte, cal
consultar abans amb
l’organització.

Cita
prèvia

Dilluns 21
Primer dia per demanar
cita per veure els Reis
A citaprevia.ripollet.cat
Enguany, per poder assistir al
Campament Reial el 5 de gener,
caldrà demanar cita prèvia. Les
persones que no hagin demanat
cita no podran entrar al recinte.
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions

—
Divendres 25
Nadal a la Ràdio
De 10 a 13 h, a Ripollet Ràdio
Programa especial amb els
desitjos i dedicatòries dels
col·laboradors de l’emissora.
Presentat pels Tres Tenores.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Gener
Diumenge 3
Darrer dia per demanar
cita per veure els Reis
A citaprevia.ripollet.cat
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions

—
Dimarts 5
Campament Reial
De 15 a 22 h, al camp
de futbol de l’Industrial
Caldrà demanar cita prèvia
per poder entrar al recinte.
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions

Escolta
la Ràdio
Nit de Reis a la ràdio
De 17 a 22 h, a Ripollet Ràdio
Programa especial
amb connexions en directe
amb el Campament Reial
del camp de futbol de l’Industrial.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dijous 7
Inici de recollida
de butlletes de
La Càpsula del Temps
Al Centre Cultural
Porta la butlleta que trobaràs
a aquest número de lallana!
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 9
Robòtica en família:
Programació electrònica
amb Micro:bits
De 10.30 a 12 h,
al Centre Cultural
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

—

Inscriu-te

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 011 — Desembre 2020 / Gener 2021

5

Diumenge 10 Dimecres 13

Dissabte 16

Teatre Petit Mercat Vell:
Hamelí
A les 12 i a les 18 h, al Teatre
Auditori del Mercat Vell
Aforament limitat. Venda
d’entrades al Centre Cultural, al
web teatreauditoridelmercatvell.
cat o bé el mateix dia una hora
abans que comenci l’espectacle.
Organitza:
Ajuntament Compra
entrades
de Ripollet

Cuina en família Inscriu-te
De 10.30 a 12.30 h,
al Centre Cultural
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

—
Dilluns 11
Cafè literari:
L’hora violeta
A les 15.30 h, en línia
Organitza: AETMV
Taller adreçat a entitats:
Eines de participació
i interacció a distància
De 19 a 21 h, en línia
Inscripcions al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat. Activitat
inclosa dins del Pla de Xoc.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 12
Club de lectura infantil:
Què en fas d’un problema
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants de 5 a 7 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Inscripció als cursos
de català
Fins al 15 de gener, en línia
Més informació i inscripcions
a cpnl.cat.
Organitza: Consorci per la
Normalització Lingüística
Hora del conte:
Una mirada als contes
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Blai Senabre. Per a
infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 14
Club de còmic infantil:
Bahía Acuicornio
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants de 8 a 11 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Fem dissabte:
L’ocell d’argent
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Bufanúvols.
Per a infants fins a 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Dimarts 19
Club de lectura
Llegir el teatre:
Encara hi algú al bosc
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Divendres 15 —
Nits de Música: Història
Dimecres 20
del cinema musical nordamericà (54a sessió)
A les 20 h, al Cente Cultural.
A càrrec de Lluís López
i Joana Raja.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—

Club de lectura ChickLit:
El Beso del Highlander
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Tamara Marín. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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REPORT
Els Reis acamparan
a Ripollet

Els Reis
a les xarxes

Els Reis
a les xarxes

Els Reis
a les xarxes

Fotos d’arxiu de la Cavalcada 2020

Els Reis Mags d’Orient no faltaran aquest
any a la seva cita a Ripollet. Malauradament, no
podran fer la tradicional Cavalcada pels carrers
de la ciutat, per les restriccions de la COVID-19,
sinó que seran els nens i nenes qui els aniran a veure al Campament Reial, que muntaran al camp de
futbol de l’Industrial, la tarda del 5 de gener. L’entitat Ripollet Costums i Tradicions organitza novament l’activitat, amb suport de l’Ajuntament,
per portar a Ripollet la il·lusió de la nit màgica
de Reis. Per poder visitar els Reis cal tenir hora
concertada a través de la web de l’Ajuntament citaprevia.ripollet.cat i portar el justificant que es
facilita, per accedir al torn i la cua corresponents.
Les novetats del Campament Reial es pot seguir
a través de les xarxes @reismagsderipollet a Instagram, Facebook i Twitter.

A la roda de premsa de presentació, el regidor de Cultura, Oriol Mor, va destacar la feina de planificació
per poder oferir l’activitat amb garanties de seguretat
i va mostrar la seva satisfacció perquè “els Reis vindran a Ripollet, com han fet sempre”. Mor va agrair
el sobreesforç de l’entitat Ripollet Costums i Tradicions per adaptar-se a la situació i “que l’arribada dels
Reis també aporti il·lusió i il·lumini el nou any, com
diu la campanya municipal de Nadal Il·lumina’m”.
Des de l’entitat, Joan Giménez va lamentar l’any difícil viscut i la reducció de membres de l’associació. No
obstant això, va subratllar la idoneïtat de l’organització del campament i de la seva instal·lació al camp de
futbol de l’Industrial. Giménez espera que la Cavalcada torni l’any 2022 –serà la 53a edició– i va citar la
cançó de La Marató de TV3 “Un malson no acabarà
amb les nostres il·lusions”. Enguany, el campament
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actes com el lliurament de cartes
als Reis, Ripollet Costums i Tradicions ha apostat per les xarxes
socials, per tal que els nens i nenes
tinguin la tranquil·litat que ses
majestats visitaran Ripollet un any
més i donar-los l’oportunitat de
veure’ls abans del dia 5. Fins ara
han estat tres els vídeos publicats a
les xarxes socials @reismagsderipollet, amb un important impacte.
L’entitat, a més, ha rebut el suport
dels mitjans de comunicació municipals i locals, que han publicat
també serà un homenatge a les
persones que ens han deixat, especialment per la COVID-19”. Per
a l’entitat, “ara toca estimar-nos,
mantenint les distàncies i les mesures de seguretat i que tots fem
bondat per tal que ens puguem
veure el dia 5”.
Imprescindible cita
prèvia per poder veure
els Reis
El 5 de gener, de 15 a 22 h, es podrà
visitar el Campament Reial, que
comptarà amb set grans elements
decoratius de la mateixa temàtica,
com el nombre de carrosses que
habitualment surt a la Cavalcada,
així com les tres haimes dels Reis i
altres elements decoratius. Per poder accedir-hi caldrà cita prèvia,
que es podrà sol·licitar fins al 3 de
gener, a les 21 h, al web citaprevia.
ripollet.cat.
Hi haurà cinc accessos per entrar
al camp (un al carrer Padró i quatre a la rambla de Sant Andreu) i
les entrades es faran en grups de 3
famílies d’un màxim de 5 components. Es preveu que la visita duri
uns sis minuts, sense poder fer
aturades. Només es podrà fer una

reserva per família i no es podrà
entrar sense cita prèvia. És important que les persones no vinguin
fora de la seva franja assignada i
que siguin puntuals a la cita, per
tal d’evitar aglomeracions i una
espera excessiva. De 15 a 15.30 h,
l’entrada estarà reservada per a famílies amb infants amb Trastorn
de l’Espectre Autista.
Els Reis de les xarxes
socials
Davant la situació generada per
la COVID-19, que impossibilita

la seva carta dirigida als nens i nenes de Ripollet. També col·laboraran amb ella entitats culturals
i comerços, que dipositaran les
seves cartes i paquets a les bústies
reials, que des del 21 de desembre
estan instal·lades al Centre Cultural i a la Biblioteca Municipal. Els
infants també podran fer arribar
les seves cartes al correu electrònic
cartes.reismagsderipollet@gmail.
com. Aquests emails seran contestats i els nens i nenes podran saber
si es troben a la llista de bons infants, a més de rebre una plantilla

La
Càpsula
del
Temps
8
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Amb quin moment
et quedes de 2020?
Què creus que has après?
Quines experiències
que has viscut creus
que marcaran la teva vida?

per a elaborar la seva corona de Reis.
Des de l’Ajuntament també s’ha avançat que
els Reis Mags tenen la voluntat d’arribar a totes les cases de Ripollet, així que caldrà estar
atent a la bústia perquè ben aviat totes les llars
rebran una notificació reial.
Tot i no haver-hi Cavalcada, Ripollet Ràdio
ha decidit mantenir el seu programa especial
de la nit de Reis i durant la tarda oferirà un
espai amb ambientació musical i connexions
al campament, que es podrà seguir al 91.3 FM
i ripolletradio.cat
Desitjos per d’aquí de 10 anys
Com a novetat, aquest any es recolliran missatges per col·locar-los en La Càpsula del
Temps que s’obrirà l’any 2030. Retalleu la
butlleta que apareix en aquesta revista i dipositeu-los a l’urna que hi haurà al Centre
Cultural fins al 7 de gener. Els escrits amb
els pensaments, experiències i desitjos dels
participants es guardaran en una càpsula,
que s’obrirà d’aquí 10 anys per rememorar els
moments actuals.

Nadala municipal. Dibuix de Yaiza Z.G. 11 anys
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Xerrada: “La lluita
per la memòria avui.
El projecte de Xarxa
Mai Més de l’Amical
de Mauthausen i altres
camps”
A les 19 h, al CIP Molí
d’en Rata
A càrrec d’Enric Garriga,
president de l’Amical. Activitat
oberta sobre la deportació
republicana als camps nazis
i els deportats de la ciutat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 21
Club de còmic juvenil:
El Libro de la Selva
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a joves de 12 a 16 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Presentació resultat final
“Estudi del cost humà
a Ripollet: 1933-1945”
A les 19 h, al CIP Molí
d’en Rata
A càrrec del divulgador Jordi
Algué. Estudi sobre les persones
de Ripollet mortes en el mateix
terme i als seus voltants,
als fronts de guerra, als camps
de concentració, a l’exili i també
a la deportació nazi.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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Diumenge 24

Compra
entrades

Divendres 22
Teatre: El gallardo
español
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Obra protagonitzada pel Peyu,
en col·laboració amb la Comissió
Organitzadora de la Festa de Sant
Antoni Abat.
Organitza: AETMV
Presentació del llibre
Memorias y viñetas
A les 19 h, al CIP Molí
d’en Rata
A càrrec de l’autor, David
Fernàndez de Arriba, professor
de secundària especialitzat en
còmic i autor del blog Història
i memòria.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 23
Col·locació de les
llambordes Stolpersteine
A les 12 h, a la pl. d’en Clos
Acte de cloenda de les III
Jornades de Memòria Històrica.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Itinerari pel Ripollet
de la II República
i de la Guerra Civil
A les 11.30 i a les 12 h, inici
al Parc del Riu Ripoll
Recorregut amb l’objectiu
d’apropar al visitant a la història
local. A càrrec del GER.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 26
Xerrada “Auge i declivi
del moviment veïnal
ripolletenc”
A les 19 h, CIP Molí d’en Rata
A càrrec d’Eduard López Torras,
historiador i professor d’institut.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 27
Hora del conte:
Petits i eixerits
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Cacauet Teatre. Per a
infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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FEM MEMÒRIA
Centenari del Celler
Cooperatiu
Aquest 2020 ha fet un segle de la fundació
del Celler Cooperatiu a Ripollet. El 1879, en els
inicis de la presència de la fil·loxera a Catalunya,
el 53,5 % del terme municipal de Ripollet estava dedicat a 625 quarteres de vinyes. Després de
4 anys de funcionament, el 1920 es va constituir
oficialment, a la sala de plens de l’Ajuntament, el
Sindicat Agrícola Cooperatiu de Ripollet, amb
un total de 103 socis. La iniciativa, orientada a
donar una sortida comercial als parcers, va estar
impulsada pel mossèn Josep Rovira.
El 1921 es van comprar uns terrenys, situats en passar
el pont de la carretera de l’Estació i entre 1922 i 1923
es va construir l’edifici del Celler, amb una capacitat
de 2 milions de quilos de raïm. L’arquitecte encarregat va ser César Martinell, deixeble de Gaudí. Entre
el 1933 i 1935 es va produir una important pujada de
socis, passant de 169 als 220. D’aquests, el 55% eren
de Ripollet, un 40% de Cerdanyola i el 5% restant de
Montcada i Barberà.
Durant la Guerra Civil, el 1936 el Celler es va afiliar
a la Unió de Rabassaires de Cerdanyola–Ripollet.
Al 1938 es va produir el pitjor registre de la cooperativa, amb només 365.000 kg de raïm. La recuperació va arribar el 1944, amb 2,7 milions de kg de
raïm, l’entrada més gran de la seva història i 10 anys
més tard va assolir els 264 socis. Ja als anys 19691971 es van fer evidents la baixada d’entrades de
raïm i la caiguda de socis, per la progressiva disminució del conreu de vinya en benefici de la indústria i la trama urbana, sobretot a Cerdanyola, on
la davallada es va iniciar abans que a Ripollet. Les
collites de raïm es mantindran entre 1979 i 1985
en volums petits però estables, al voltant 70.00080.000 kg.

El Celler Cooperatiu des del pont nou a l’any 1965
Foto: Manel Morera

Un fet important que marcarà el que fins aleshores
havia estat el Celler Cooperatiu, va ser la construcció
de l’autopista del Vallès, inaugurada l’any 1975. El
Ministerio de Obras Públicas va expropiar i fer enderrocar l’edifici el 1973. Per poder continuar, la cooperativa va comprar un local pròxim al Celler original, al costat de l’actual passarel·la de vianants del riu
Ripoll, que pertanyia a la Cooperativa Ganadera de
Sardañola-Ripollet, coneguda com “Els ganaders”.
La nova instal·lació tenia una cabuda molt inferior,
de 200.000 kg. Finalment, l’activitat va continuar a
la baixa fins a l’any 2000, quan ja només quedaven 69
socis i va cessar definitivament el 2005.
La història del Celler Cooperatiu és la mostra més
recent del passat vitivinícola de Ripollet, d’una tradició mil·lenària que ara l’Ajuntament de Ripollet vol
rescatar de l’oblit a través del projecte Ripollet Vital.
Les dades d’aquesta ressenya s’han extret del llibre
1000 anys del cultiu de vinya a Ripollet. Segles X-XX,
que els seus autors, Ramon Martos i Josep Martínez,
esperen publicar a l’abril de 2021
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Club de lectura:
Aprendre a parlar
amb les plantes
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec d’Alicia Gil. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 28
Pel·lícula: La professora
d’història
Taula rodona
A les 18 h, al Teatre Auditori
L’Anne repta als seus alumnes
a participar en un concurs
nacional sobre el que significa
ser adolescent en un camp de
concentració nazi.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 29
Nits de Música:
“Elvis i els seus amics”
A les 20 h, al Centre Cultural
A càrrec d’Ángel Esteve, Rafael
López i Ramon Argenté.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—

Altres
activitats
Aquest Nadal queda’t a
casa, queda’t a Ripollet!
Als comerços adherits a l’UCR
Sorteig de 5 premis de 200 €.
Organitza: UCR
Aquest Nadal, cada
ovella al seu corral!
Al Mercat Municipal
Sorteig de 15 carros de compra
per valor de 100 €.
Organitza: AVC Mercat
de Ripollet
Píndola divulgativa:
“El projecte de memòria
de les Stolpersteine”
A càrrec de Marta Simó.
Explicació del projecte
de memòria Stolpersteine
des de la seva vessant més artística
i de significació del mateix.
RipoQuiz i peces de la
setmana dedicat a les
III Jornades de Memòria
Històrica.
Reptes, jocs i peces molt especials
que permeten recuperar la
memòria dels ripolletencs que
van perdre la vida als camps nazis.

—
Exposicions
AGRUPACIÓ
PESSEBRISTA
Fins al 17 de gener
41a Exposicio de
Pessebres
Festius: de 12 a 14 i de 18 a 20 h.
Feiners i vigílies: de 18 a 20 h.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 4 al 30 de gener
Exposició fotogràfica
d’Alfred Rillo “Freddy”
Fotografies de la seva obra en
blanc i negre, color i treballant
diferents temàtiques.
Organitza: Acció Fotogràfica
Ripollet
CENTRE CULTURAL
A la Sala d’Art, fins al 7 de
gener
“Enfocant Somnis”
A la Sala 1, fins al 7 de gener
“Sense llars”
A les dues sales, del 13 de gener
al 28 de febrer
‘TradicionalMent’
Exposició sobre la història de la
cultura popular a Ripollet.
CIP MOLÍ D’EN RATA
Del 18 al 27 de gener
Visita de la mostra de les
llambordes Stolpersteine
Les llambordes formen part
del projecte artístic de l’alemany
Gunter Demnig en homenatge
a les víctimes del nazisme.
PLAÇA D’EN CLOS
Durant el mes de gener
“Deportats. Ripolletencs
als camps nazis. 1940-45”
Amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sabadell
i el Museu d’Història de Sabadell.

12
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REPORT
La música mira el 2021
amb optimisme, després
d’un any “horribilis”
La pandèmia ha estat especialment crua amb el món de
la cultura, que ha vist com els
seus equipaments han estat tancats durant molts mesos i, els que
han pogut obrir, ho han fet amb
unes restriccions duríssimes. El
sector de la música és un dels que
més ha patit: els locals d’assaig fa
mesos que estan tancats i l’oferta
de concerts s’ha reduït pràcticament fins a l’anècdota.
Si parlem de concerts a Ripollet,
el gran referent des de fa ja anys és
el Ripollet Rock Festival, que any
rere any, coincidint amb la Festa
Major, aplega milers de persones
per gaudir gratuïtament d’importants grups del panorama del rock i metall nacionals i internacionals. La
que havia de ser la seva 28a edició es va suspendre,
però l’entitat manté el cartell per un 2021 que, segons
Paco González, veuen amb optimisme. “Mantenim els
4 grups previstos per l’any passat. La nostra idea és fer
el festival en la mesura que estigui permès. Estem esperançats amb les vacunacions, a veure a finals d’agost
què ens deixen fer, encara que sigui amb tothom amb
mascareta”. Reconeix, però, que, en el cas que no es
pugui fer un festival de grans dimensions com el seu,
costarà portar el Ripollet Rock l’any 2021. “No ens
hem plantejat, com a mínim de moment, canviar a un
format més petit. Si es donés el cas, que confiem que

no passi, potser ens pensaríem fer una altra cosa com
a entitat, però que no duria el nom del Ripollet Rock
Festival. Seria una idea diferent.”
Una altra entitat que treballa de valent per acostar la
música a la vila és Kanyapollet, que combina l’organització de concerts amb el treball amb grups locals per
fomentar l’aparició del talent i oferir-los un espai on
assajar. Per desgràcia, aquest espai està tancat des de
la irrupció de la pandèmia. Santi Sanginés ens explica
que l’entitat s’ha hagut de “reinventar” des d’aleshores:
“estem buscant altres activitats per poder fer amb els
grups, per streaming”. El Santi assegura que els grups,
en general, entenen la situació i tenen paciència, conscients de la complexitat de la situaci. De cara al 2021,
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des de Kanyapollet esperen que la
situació millori, “ja que no queda
una altra manera de mirar les coses
si es vol tirar endavant”. Mentrestant, aprofitaran per tirar endavant
nous projectes: “fer vídeos, promoció dels grups i un petit documental sobre la nostra història”.
Tampoc l’Aresta, entitat que ha fet
sempre costat a la música local a les
seves grans festes, ha pogut organitzar alguns dels seus grans actes
aquest 2020: ni Prefesta, ni Castanyada, ni Cap d’Any.
Concert en
butaca
La música va
acomiadar el
2020 amb un
concert al Teatre Auditori
del Mercat Vell
de les bandes
locals Nosferadub, Mikid
i Bildelberg,
coincidint amb
el Merc’Art.
David Guardado, de Bildelberg, va explicar que se’ls
fa estranya aquesta nova realitat
per als concerts, “amb el públic
assegut, amb tanta distància entre
ells i tothom amb mascareta”. Tot
i això, es mostrava content de poder tocar al Teatre Auditori, “ens
ha ajudat a fer l’espectacle que
vam voler fer, amb més control
de la il·luminació i l’escenografia
i les projeccions. Ens va fer molta il·lusió poder oferir les nostres
cançons en un marc preciós, hem
estat moltes vegades al teatre, però
poder pujar a l’escenari és molt es-
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—
Els grups són conscients
de la complexitat
de la situació
—

pecial”, va declarar a l’Info setmanal de Ripollet Ràdio.
Vicente Páez, de Nosferadub (a la
foto), també estava satisfet de poder actuar després de tant de temps.
“Significa molt per nosaltres haver
pogut participar en aquest primer
acte a Ripollet després de tant de
temps sense música en directe,
oferint el nostre espectacle. Nosaltres que treballem amb un format de música electrònica ho hem
tingut més fàcil per treballar per
separat des de casa, però els grups
més tradicionals que necessiten un
espai per assajar ho estan passant
molt malament, i més a Ripollet
on els locals d’assaig estan tancats
des de l’inici de la pandèmia. La
gent està angoixada i vol tornar a
l’activitat musical”, apuntava.

Ganes de tocar
Ha estat també molt difícil per les
bandes emergents. Marc Nofuentes, de Skartxa, ens explica que la
pandèmia ha tombat els plans de
promoció del seu primer EP, Flagrantes delitos. “Havíem plantejat
publicar-lo i fer una petita gira promocional a escala local i comarcal
per presentar-lo i pagar despeses.
Va ser molt inesperat per a tothom,
però ens vam haver de menjar amb
patates els plans de futur”. De cara
a l’any vinent són optimistes, però
prudents: “ja es veurà com evoluciona la situació, però sabent que

ara podem fer poca cosa ens adaptem: anem component, volem gravar més coses de manera casolana.
Esperem que tot avanci de manera positiva, però tot dependrà de
la responsabilitat de tothom. Cal
anar a poc a poc”.
Músics més consagrats, com el pianista David Giorcelli, amb una
carrera molt prolífica i molt renom
al món del blues i el jazz tant en
solitari com amb la banda Wax &
Boogie, ha vist com canviava el seu
dia a dia: de fer gires nacionals i internacionals a tancar-se a casa. “Ho
hem viscut malament perquè no és
només un tema econòmic: també
és un tema de salut mental. Estem
acostumats a tocar cada cap de setmana i entre setmana també tenir
concerts. Et trobes, de cop i volta,
que estàs tancat a casa. Un temps
pot ser, fins i tot, positiu, relaxant
i constructiu per compondre coses
noves. Però quan arribes a desembre, després de nou mesos, t’agafa
l’angoixa que necessites treballar.”
Acostumat a tocar a sales d’arreu
del país, avisa: la situació per totes
elles és crítica. “Estan a la corda
fluixa, algunes tenen ajudes, moltes
depenien del turisme. És una situació molt complicada, esperem que
comencin a obrir i que les vacunes
comencin a funcionar i la situació
millori: si no tornarem al mateix.”
Jordi Pi Lletí / Intus

Publicitat
institucional
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La vida, al parc
Procés Participatiu
Parc Primer de Maig
EL PARC QUE VOLS

Més informació i recollida de propostes

Del 21 de desembre al 25 de gener de 2021
participa.ripollet.cat

Recollida de propostes (missatges)
670 290 577
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Compra a Ripo
llet SENSE CUE
Encarrega la te
S!
va

EN BREU
Com vols el nou parc
del Primer de Maig?
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comanda al M
ercat Municipal

Participa!

L’Ajuntament ha posat en marxa el procés
participatiu, dins el programa “Barris al cor”,
per definir com serà la futura remodelació del parc
del Primer de Maig, un dels principals espais verds
de Ripollet, situat al barri de Can Mas. La darrera
intervenció integral es va realitzar l’any 2012. Ara, el
govern municipal vol emprendre una nova actuació,
per donar resposta a les noves necessitats i usos del
veïnat i dels temps actuals. És per això que, fins al 25
de gener, s’han habilitat un espai a la web participa.
ripollet.cat, dues bústies a comerços del barri de
Can Mas i un canal de WhatsApp que es promocionarà a les xarxes socials. Les propostes recollides
seran valorades per incorporar-les al pla executiu
de remodelació del parc, que podria veure la llum a
finals d’aquest any 2021 o principis de 2022.

Escolta’ns
La ràdio de Nadal
Ripollet Ràdio oferirà una programació especial
durant les festes nadalenques. Així, el matí de Nadal, de 10 a 13 h, s'oferirà un espai amb dedicatòries
musicals realitzades pels col·laboradors de la ràdio,
presentat pels veterans locutors del popular programa “Los Tres Tenores... dan la nota” (foto). El 5 de
gener, en lloc de la tradicional retransmissió del pas
de la Cavalcada, es farà un especial de 17 a 22 h en
connexió amb el Campament Reial, per acostar a
l'audiència l'emoció de les famílies que vagin a veure
els reis. La ràdio reprendrà la seva programació
estable a partir d'11 de gener.

Aviram, carnis
series
Tel. 607 666 883
i cansaladeries
Menuts MAYA
Aviram CAROL
Tel. 677 129 867
Tel. 636 177 753
Xarcuteria Cansala
Aviram MARICEL
deria
FIGUERES
Tel. 667 813 139
Tel. 935 806 970
Aviram MOR BAG
ÁN
Xar
cuteria Queviures
I MARISA
VICENTE MOR
Tel. 936 916 113
Tel. 935 804 086
Aviram CORBER
A
Tel. 936 915 203
Bars
Aviram TERESA
GARCÍA
Bar Cafetería CLA
Tel. 936 916 386
RISA
Tel. 646 298 203
Cansaladeria Xar
cuteria
Bar NOU MERCA
Aviram SOLDEV
T
ILA
Tel. 652 984 262
Tel. 936 922 342
Carnisseria BAR
CONS
Congelats
Tel. 655 428 437
Congelats CANIGÓ
Carnisseria CUS
TODIA
Tel. 935 801 561
I ANA
Tel. 936 911 683
Fruites i verdur
Carnisseria MERCÈ
es
Fruites i verdure
Tel. 936 916 153
s ANA
Tel. 936 929 045
Carnisseria Xarcute
ria VIDAL Fru
ites i verdures
Tel. 936 920 672
MARTÍN I MARI
Carn de cavall RAD
UÀ
Tel. 646 404 070
Tel. 936 910 250
/
678 657 472
Moda i confec
Cansaladeria Xar
ció
cuteria
Pronto Moda LIAM
RUIZ-PUJOL
ME-2
Tel. 687 845 980
Roba Novetats RUM
MER-3

Tel. 699 83 79 40
MARI MARFIL Mod
a
Tel. 635 44 13 91
Llegums i menja
rs cuits
Llegums cuites,
fruits secs
i queviures FRA
NCISCO I
MARIBEL
Tel. 936 922 702
Precuinats MANOL
O
Tel. 653 935 185
Pastisseries
Pastisseria i dolç
os CONCHI
Tel. 679 183 449
Pastisseria i dolç
os VICENTE
MOR
Tel. 935 804 086
Peixateries
Peixateria DANI
Tel. 936 911 650
PERE FARRÉ Peix
os
Tel. 936 927 152
Pesca salada
Pesca salada i oliv
es ADELA
Tel. 645 903 793

Al Mercat de Ripollet,
compra sense cues
L’Ajuntament ha editat un imant amb
els telèfons de contacte de les parades del
Mercat Municipal, per tal de fomentar que
les persones usuàries facin les seves comandes, prèviament. L’objectiu és evitar cues i
aglomeracions, especialment en aquestes
dates de Nadal, quan l’afluència de públic
augmenta, per tal de reduir al màxim el seu
temps d’espera i protegir, tant a compradors com a paradistes, de la COVID-19. La
iniciativa va sorgir a l’inici de l’estat d’alarma,
quan l’Ajuntament va publicitar, a través
del web municipal i de les xarxes socials, els
contactes dels paradistes per estalviar temps
d’espera i cues al Mercat. Més enllà de l’època nadalenca, l’ús d’aquest sistema d’encàrrec
telefònic també busca agilitzar la compra al
Mercat la resta de l’any, per tal de dinamitzar-lo i apropar aquest servei a persones més
joves, que potser disposen de menys temps
per anar a comprar.
Horaris de Nadal
—22, 23 i 30 de desembre, de 7 a 14 h
i de 17 a 20 h.
—24 i 31 de desembre, de 7 a 15 h.
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FEM PINYA
Enric Garriga
President d’Amical de Mauthausen

+ Info

“El rebrot de l’extrema
dreta és perillós”
L’Amical de Mauthausen és l’entitat de referència a l’àmbit de memòria històrica al nostre país.
Aquesta associació, que agrupa als qui foren deportats republicans i els seus familiars, treballa
incansablement per reparar la memòria i evitar
que els errors del passat es tornin a repetir. El
seu president, Enric Garriga, col·laborarà amb
les Jornades de Memòria Històrica de Ripollet,
que s’havien de celebrar el passat novembre,
però han ajornat bona part dels seus actes al mes
de gener, coincidint amb el Dia Internacional en
Memòria de les Víctimes de l’Holocaust.
Com es crea l’Amical de Mauthausen?
Som una associació molt antiga, la més
antiga d’Espanya en temes de memòria històrica. A més, és l’única creada
pels mateixos deportats i deportades.
Es va crear l’any 1962, en plena dictadura: això vol dir moltes dificultats, amb la gent perseguida
i empresonada i dificultats
per poder explicar. Això
també té molt a veure
amb per què som importants avui i per què estem
com estem. Les nostres
associacions germanes,
de països com França,
Alemanya o Itàlia, a partir
del mateix any 45 quan es van
alliberar els camps els mateixos
països van posar les facilitats als

represaliats per reconstruir les seves vides i la seva
memòria, a custodiar i treballar la seva informació,
a divulgar-la... Aquí això en plena dictadura no es
va poder fer i és la tasca que hem de fer ara. Molts
dels que van tornar a Espanya, per exemple, no
van explicar res per por. Moltes famílies fins i tot
van destruir documentació. Van ser molts anys de
silenci, i això va crear un buit generacional en què
aquest tema no ha estat parlat. No va ser fins a l’any
1978 que es va legalitzar l’Amical i se’n va començar
a parlar de manera oberta, la Montserrat Roig va
publicar el seu llibre Els catalans als camps nazis,
i comencen a sortir aquests temes, però amb molt
pocs recursos. Hem anat molt endarrerits i quan
la societat s’hi ha posat a treballar molts ja havien
mort sense poder explicar.
Quina feina féu ara com ara?
És necessari fer un treball de recerca i divulgació:
per conèixer i dignificar, retre homenatge
als primers lluitadors a Europa contra el
feixisme. A més hi ha altra línia de treball
sobre l’actualitat del missatge: avui dia
és importantíssim, hi ha un rebrot de
l’extrema dreta a Europa i al món de
partits neonazis o com se’ls vulgui dir.
Per tant, és important visualitzar que
la lluita que van començar els nostres
deportats i deportades per un món més
just, solidari i d’igualtat no el tenim. Al
contrari, sembla que cada vegada hi ha
més desigualtats, més injustícia, més
murs entre els països.
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Els preocupa l’augment de l’extrema dreta?
Ens preocupa molt. La història ens diu que en situacions de crisi és quan l’extrema dreta apareix amb
més força. Augmenten les desigualtats i les pors, i
la por és l’element fonamental que l’extrema dreta
utilitza: la por a l’immigrant, al diferent. Això, fruit
de la situació econòmica provoca més moviment.
I el rebrot d’ara és perillós: crea molts conflictes i
ens fa patir. I no és una cosa localitzada: si ho mires
a escala mundial hi ha molts països on s’està produint, en alguns casos més disfressat i en d’altres més
descarat.

ja inquiets amb aquesta temàtica, i disposats a
portar-la al seu treball diari i a les seves aules. A Ripollet hi podem fer bona feina. Molta gent es pensa
que quan parlem de deportacions i camps nazis
parlem del passat i de memòria: i no és del tot així.
És important la mirada enrere per situar el context,
però més important és parlar de l’actualitat d’aquest
missatge: veure els valors que es van defensar i
contextualitzar-los en la situació actual. No només
quedar-nos amb la història sinó traslladar la història
al dia d’avui per traslladar-la al futur. Quan parlem
de memòria històrica parlem de
valors, justícia, llibertat, igualtat
i laïcitat. Necessitem assumir
aquests valors, que en definitiva
són els Drets Humans. Si nosaltres ho posem sobre la taula,
ho posem en funció de la nostra
memòria i la dignificació d’aquelles persones que van lluitar per
aquestes coses i demostrar que la
lluita continua.

—
“No hem de
quedar-nos
només amb la
història, sinó
traslladar-la
al dia d’avui”
—

Fins a quin punt això
és responsabilitat de
l’educació? Es diu que
qui no coneix el passat
està condemnat a
repetir-ne els errors.
Estic plenament convençut
de què part dels problemes
que tenim vénen de la
manca d’una implantació
d’una educació com hauria
de ser. Hi ha dos elements
claus, crec jo: no es parla
d’aquesta temàtica, o se’n
parla molt poc, i la deriva
del sistema educatiu cap a les qüestions pràctiques,
oblidant les qüestions humanistes. Estan desapareixent les filosofies i els ensenyaments artístics o
literaris per fer aparèixer qüestions pràctiques. Això
ens provoca que tindrem una societat molt ben preparada tecnològicament, però amb poca capacitat
d’anàlisi, de pensament crític i de reacció davant de
situacions que ja ens estan venint. Una societat de
gent no rebel, submisa, consumista i sense capacitat de reacció davant les injustícies. Això és molt
perillós.
L’únic acte de les Jornades que es va poder
fer al novembre va ser la seva xerrada amb
professorat dels instituts. Quines inquietuds
tenen?
Les trobades amb instituts són un treball clau que
intentem fer sempre. En el cas de Ripollet, com
amb molts d’altres, van venir-hi molts professors
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Per això és important fer coses
com les Jornades de Memòria
Històrica?
Exacte. És la importància de
fer aquest tipus de jornades i
treballs, que nosaltres agraïm moltíssim a Ripollet la seva implicació a la causa. Les activitats de
memòria s’han de veure en el context de portar el
què va passar perquè no es torni a repetir: el crit
famós dels deportats i deportades, el “Mai més!”.
Cal posar tots els nostres instruments perquè no
es torni a repetir. A més, és molt important quan
parlem de deportats i deportades fer també la
recerca dels familiars. Sobretot a escala municipal
cal buscar aquesta proximitat, i buscar que vinguin
als actes els familiars de les persones deportades.
Això crea un nexe afectiu amb el municipi i la seva
gent, amb els alumnes o els presents a les xerrades.
Els familiars parlem amb una empatia que crea un
vincle que fa que tot flueixi més. En tota la tasca de
la recuperació de la memòria cal trobar els familiars
per ajudar en la divulgació.
Jordi Pi Lletí / Intus
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COLUMNA VERTEBRAL
Cultura popular com a signe
d’identitat
Tots els grups humans creen espais de ritualització que recreen la idea de comunitat. En aquest sentit cap altra expressió combina tan bé el sentiment de pertinença d’un col·lectiu com la cultura popular, ja que més enllà de l’aspecte lúdic, enforteix els vincles
identitaris. En aquest sentit, una cultura que no intenti incorporar un segment significatiu de la seva població (els nouvinguts per
exemple) no mereixeria definir-se com a popular.
L’associacionisme, com a model d’acció i de gestió de la cultura popular
és un element característic i definitori de la societat catalana i ha estat
un important factor en la creació d’estructures que l’estat no ha realitzat
(educació, lleure, suport mutu, mutualisme, cooperativisme, patrimoni...), així com també ha estat el substrat organitzatiu de la diversitat de
manifestacions festives i folklòriques que comporta la cultura popular i
tradicional. Catalunya és associacionista perquè no ha tingut estat.
A grans trets la podríem dividir en dos grans espais. Per una banda el
festivo-popular i per altra el recreativo-cultural. El primer inclou tots
aquells col·lectius que basen la seva activitat en l’execució o representació d’expressions tradicionals (castells, diables, geganters, pessebristes,
sardanistes, etc.) i el segon està vinculat als moviments ateneístics i de
societats recreatives i culturals de la tradició vuitcentista i noucentista.
Malgrat el que s’ha dit, una part significativa de les noves generacions
opten per formes associatives complementàries, menys estructurades,
però, en canvi, més àgils i amb una major incidència puntual, o bé per
activitats que comporten fórmules tecnològiques més flexibles les quals
conviuen amb els models més tradicionals. S’ha de dir que Ripollet disposa de bons exemples de totes aquestes modalitats.
De cara el futur, és molt important continuar potenciant les relacions
transversals i projectes en comú, més enllà dels aspectes temàtics, així
com el fet de plantejar-se la constitució d’un Protocol Festiu i Seguici
Popular (present al Pla director del Patrimoni Cultural de Ripollet), el
qual ajudaria molt al seu creixement i evolució.
Joan-Ramon Gordo i Montraveta / Gestor cultural

Publicitat institucional
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Seguiu-nos
a les xarxes socials
@AJRipollet

També us podeu
informar a
www.ripollet.cat
i als mitjans municipals:
a les xarxes socials @InfoRipollet
i a Ripollet Ràdio
(91.3 FM i ripolletradio.cat)
Programació especial de dilluns a diumenge
—Butlletins horaris, de 8 a 22 h
—Especial informatiu, a les 13 i a les 18 h
—Clàssics contemporanis, les 24 h
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Opinió
Malgrat tot, seguir treballant per un
Ripollet millor
Resulta obvi predir que 2020 serà recordat com l’any de
la pandèmia, fins al punt que els actes multitudinaris
d’aquest mateix any, com ara la visita dels Reis Mags a
Ripollet, la celebració de Carnaval, la Festa de Sant Antoni Abat o la reivindicació del 8 de març semblen ara
molt llunyans en el temps. També a inicis d’aquest any,
a mitjan febrer, es va presentar el Pla d’Acció Municipal
de Ripollet (PAM), el document treballat per l’assemblea
de Decidim que concretava les actuacions i projectes de
l’equip de govern pel mandat actual. Menys d’un mes després d’aquesta presentació es va iniciar el confinament,
que va donar pas a la situació actual. La nova realitat va
obligar a adaptar l’acció de govern a la situació sobrevinguda: ajudes econòmiques, reforç de l’acció de serveis socials, preparació de protocols i mitjans per a una activitat
cultural, esportiva i social segura, etc. Cal destacar la tasca
de la Taula del Pla de Xoc, on el treball conjunt de societat civil, equip de govern i treballadors de l’Ajuntament
va permetre compilar un pla d’accions a curt, mitjà i llarg
termini per intentar atenuar els efectes de la pandèmia
a Ripollet. No obstant això, l’Ajuntament de Ripollet,
amb un considerable sobreesforç, ha seguit treballant en
el desenvolupament i aplicació del PAM, en la consciència que la nostra ciutat no es pot permetre quedar enrere.
Objectius de ciutat com la futura residència, la reforma
del poliesportiu o el nou contracte de neteja viària, entre
molts altres, són indispensables per aconseguir un Ripollet que doni resposta a les necessitats dels seus habitants
d’una ciutat millor i més vivible.
No ens queda més que agrair a les entitats, veïns i treballadors públics l’esforç i treball per tirar endavant i adaptar-se a la nova realitat. Des de Decidim ens comprometem a seguir treballant per correspondre al vostre esforç
i confiança,

Acte i no paraules
Aviat deixarem enrere el 2020, un any que va començar
amb ganes i forces per fer, des de l’oposició, la millor forma de defensar els interessos dels nostres veïns i veïnes.
Però va venir una pandèmia, i ens vam haver de tancar a
casa gairebé durant tres mesos i ara, 9 mesos més tard, què
s’ha fet a Ripollet per part del govern? La resposta es resumeix en una paraula, RES.
L’oposició els vam forçar al Ple de juliol a crear un Pla de
xoc per poder ajudar tant a les persones com a les empreses afectades per aquesta situació, perquè fins llavors no
ho havien pensat, i després de diverses propostes fetes des
de l’oposició i des del sector empresarial, cultural i esportiu, continuem sense res efectiu. Els ajuts són insuficients
i el govern de Decidim no ha tingut la valentia que demanava quan eren a l’oposició.
Però la despesa i partides destinades a estudis va pujant,
perquè és la seva forma de governar, per la seva pròpia ineficiència. Aquesta és la manera de governar que tenen al
nostre ajuntament! I mentre tot això passa, què tenim? Els
carrers estan més bruts que mai, la brossa escampada per
tot arreu, un poble que fa pudor. Manca de manteniment
en general. I què no tenim? Un transport públic digne, un
hospital, una residència per a la gent gran, un poliesportiu
municipal de primer nivell, un teixit industrial de referència, més neteja, més ajuts, més serveis i visibilitat d’un
poble que pateix de tot. I no oblidem el temps i diners
perduts per la municipalització del servei de l’aigua.
El PSC de Ripollet vol un poble per a totes i tots, on cap
pandèmia deixi enrere a ningú. Per això seguirem lluitant
per defensar els interessos dels seus habitants que sempre
ens trobaran al seu costat.
En 2021 demanem un govern que compleixi el seu lema
“actes i no paraules”.
Us desitgem un Bon Nadal i us recomanem seguir prenent totes les mesures necessàries, per poder retrobar-nos
ben aviat. Ens podeu seguir a Twitter @pscripollet i escriure’ns a pscripollet@gmail.com.
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Digamos No al Tributo
Metropolitano
Ya va siendo hora de que los representantes que nuestro
Ayuntamiento tiene en el Área Metropolitana de Barcelona alcen su voz en contra de la aplicación de este injusto tributo para muchos ciudadanos de Ripollet. Ante la
profunda crisis económica en la que nos encontramos inmersos y en la que todos los analistas coinciden en afirmar
que la recuperación va a ser a largo plazo, se hace necesario
adoptar medidas valientes que a su vez resuelvan los graves
problemas de infrafinanciación del transporte público y
sus graves desequilibrios en el ámbito metropolitano que
después de décadas siguen sin abordarse y que son la cuna
o justificación de dicho tributo. Desde Ciudadanos queremos denunciar la hipocresía política y la falta de firmeza
en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Ripollet para lo cual nuestra formación política ha presentado
una moción para el próximo Pleno Ordinario de este mes
de diciembre aprovechando que el Área Metropolitana
ha presentado modificaciones para dicho tributo para el
ejercicio 2021 y que las mismas se encuentran en período de alegaciones. Aparte de solicitar la incorporación de
todos los títulos de tarifación social a los 36 municipios
que la conformamos también reivindicamos que se exima
del pago de dicho tributo para los ejercicios 2020 y 2021
a todas aquellas empresas, autónomos que debido a las
medidas antiCovid han tenido que cerrar sus locales sin
poder facturar con normalidad así como a los trabajadores
en situación de ERTE o de desempleo. El Área Metropolitana debe de garantizar a través de su PDI (Plan Director
de Infraestructuras) un nivel de servicios equivalentes en
todos sus municipios y resolver de una vez por todas los
graves desequilibrios entre municipios y elaborar un Plan
de Financiación del Transporte Público, real, concreto y
seguro que garantice la financiación suficiente para resolver las infraestructuras del transporte y suponga ELIMINAR el TRIBUTO METROPOLITANO.
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Un any per oblidar, un nou any
per treballar
Arriba a la seva fi aquest nefast 2020 i és moment de mirar
enrere i fer balanç, de posar el bo i el dolent a cada plat de balança i fer comptes, de felicitar-nos pel que hem aconseguit
i de fer critica constructiva amb els errors que hàgim comès.
Ha estat un any dur i difícil que ens ha posat a prova a tots
els nivells. Un any en què hem perdut gent estimada per
culpa de la pandèmia i això és el primer que hem de tenir
present: un record per les persones que avui no hi són i un
cant a la vida i a la capacitat de sobreposar-nos al dolor i tirar
endavant.
També ha estat un any molt dur per les persones i en especial pels treballadors. Tant pels que s’han vist desbordats
en les seves feines, les essencials, les de l’atenció i la cura als
altres. Tot el món sanitari, però també qui ens continuava
atenent al supermercat o qui ens netejava cada dia els carrers. Com per aquells que s’han vist afectats per ertes, que
no han cobrat quan tocava, que han perdut la seva feina o
que a dures penes han aconseguit mantenir-se amb els negocis a mig gas o tancats durant llargs períodes. No hem de
deixar de pensar en ells i en la seva recuperació.
El 2019 Som ens estrenàvem en la política local i aquests
2020 ens ha tocat aprendre a treballar amb aquestes circumstàncies tan especials en contra. Els problemes per
què passa molta gent de Ripollet ens fa tenir clar, després
d’aquesta experiència, que el nostre objectiu ha de ser ajudar
a reconstruir les vides dels nostres veïns, en la mesura que
puguem des de l’oposició de l’ajuntament.
El govern ens presenta un projecte per fer-ho, amb un pressupost pensat per salvar les persones i per salvar l’economia.
Això és el que ens expliquen. També és el que nosaltres ens
hem proposat, i per això diem que no és moment de buscar el que ens allunya sinó de sumar forces per empènyer
endavant. De treballar per veïns i deixar altres coses a banda. Donem un vot de confiança pensant en les persones de
Ripollet.
Però sense perdre de vista dues propostes concretes que per
nosaltres seran fonamentals durant aquest any i que vetllarem perquè es compleixin. Una, la construcció de la residència per la nostra gent gran, que han patit més que ningú
les conseqüències de la Covid-19. I la segona, la neteja dels
carrers, que ha de millorar de forma clara perquè ara mateix
és insuficient.
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LA RÀDIO,
AL DIA

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) / Clàssics Contemporanis (2n) / A les portes de Troia (3 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
Ripollet (3r) / Retransmissió del Ple (4t o 5è)
21-22 h EGB FM
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 22 h Don’t Stop Dancing
Diumenges, a les 22 h Ohhh TV Podcast / Gamers
Ocupados

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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Ripollet
2020

Sumem
verd

Seguirem sumant!
L’any 2020 havia de ser a Ripollet un any
marcat per les propostes sostenibles, ple de projectes educatius d’estalvi energètic i residu zero,
i d’uns pressupostos participatius als instituts,
amb idees d’on invertir els diners per a un futur més verd i sostenible. Però, com tots sabeu,
la COVID-19 ha trasbalsat les nostres vides, en
tots els àmbits, durant bona part de 2020 i molts
d’aquests projectes s’han hagut d’ajornar, especialment als centres educatius.
Tot i això, a Ripollet no hem perdut ni perdrem cap
oportunitat per seguir sumant verd. Durant el 2020,
des de l’Ajuntament de Ripollet hem transformat
places i carrers per viure’ls i gaudir passejant, com ara
el carrer Sagrera, el carrer Nou o la plaça de l’Onze
de Setembre. La pandèmia ens ha fet veure la importància de comptar amb espais verds per al passeig i la
pràctica esportiva i hem tallat al trànsit alguns carrers i vials els caps de setmana. Volem una ciutat més
amable i on puguin conviure vianants amb patinets i
altres vehicles i per això hem desenvolupat una nova
ordenança que ho pugui regular. Aquest 2020, s’ha
seguit impulsant l’economia circular i la reducció
de residus amb les empreses dels polígons industrials. Potser les actuacions més visibles en aquest any
#SumemVerd han estat els treballs de recuperació
ambiental del riu Ripoll, on ja hi ha previst executar
altres projectes. Aquesta mateixa publicació ha servit
d’altaveu cada mes per parlar de valors i projectes sos-

tenibles, amb temes com la recuperació del riu, els espais verds del municipi o a la gestió dels residus. Ens
hem adherit a la Setmana Europea de la prevenció
de residus i des de Casa Natura i la Biblioteca hem
volgut promoure entre els infants la conscienciació i
l’acció conjunta contra el canvi climàtic.
Però el Sumem Verd no finalitza amb l’any 2020. Ha
de ser una marca de ciutat, que seguirem desenvolupant amb polítiques i accions que tinguin en compte
els valors de la sostenibilitat, l’ecologia i la justícia social. Així, amb projectes com ara la implantació del
porta a porta, la municipalització de l’aigua, la mini
deixalleria del Mercat o la segona deixalleria municipal seguirem sumant verd a Ripollet.
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LA CONTRA

L’Estel
a les xarxes

Lorena Aguilar
i Aleix Monzó
Monitores de l’Esplai l’Estel
L’Esplai l’Estel acaba de fer 40
anys i malgrat l’embat d’aquest
any sobre la seva activitat, s’ha
mantingut actiu i ha renovat i
ampliat la seva assemblea amb
la pujada de set de membres a
monitores, sumant un equip de
22 voluntàries.
Mal any per celebrar
el 40è aniversari.
A.M. És un any estrany on no
hem pogut fer la programació de
celebració clàssica de l’aniversari,
amb el concert, la xocolatada, etc.
i hem hagut de recórrer a les xarxes
per mantenir-nos presents. Farem
el Cagatió però d’una manera diferent. L’instal·larem amb Mercat
i la gent podrà anar a fer-se fotos.
L.A. Rifarem premis entre les
persones què ens etiquetin a Instagram @esplaiestelripollet o ens
enviïn la foto al correu tioalmercat@gmail.com, com ara llibres
d’El petit Ripollet i merchandising
de l’esplai.
Què queda dels orígens
de l’esplai de fa 40 anys?
L.A. Es conserven les mateixes
ganes de fer esplai i continuar en
aquesta gran família.
A.M. Que volem seguir sent l’eina
per cobrir les necessitats dels infants dels joves i les seves famílies.

Com heu funcionat des
de març?
L.A. Just ens van confinar el cap de
setmana que havíem de marxar de
colònies i var ser un pal per als 120
infants i la vintena de monitores.
A.M. Després ens hem mantingut telemàticament, a excepció de
l’estiu, que sí que vam poder fer
casal i va ser una passada, malgrat
les limitacions, perquè en teníem
moltes ganes.
I ara com esteu?
A.M. Estem fotuts, perquè no
hem pogut reprendre l’activitat
perquè encara no es donen les condicions.
L.A. Se’ns considera com a activitats extraescolars i hem volgut esperar perquè altres que sí que van
decidir començar van haver de tancar perquè era inviable.
Quines previsions teniu
de futur?
A.M. Tornar amb més força. Hem
fet unes tancades espectaculars.
Ens hem pogut ajuntar totes i fer
molta pinya per tirar endavant els
nous reptes de l’entitat.
L.A. Hem fet tancades amb l’assemblea i la intenció és tornar el
segon trimestre. Ens hem estat
formant en gènere, sexualitat i fe-

—
“Formem
persones
crítiques i
autocrítiques”
—

minisme per incorporar-ho dins el
nostre projecte. També hem treballat per preparar les noves monitores i prendre les decisions sobre què
farem d’ara endavant entre totes.
Quins valors porta
l’Esplai l’Estel al seu
ADN?
L.A. Els valors de la igualtat, el feminisme, el respecte a la natura i la
diversitat de món sencer, la companyonia, l’associacionisme.
A.M. El nostre objectiu és fomentar que els nens s’organitzin per
resoldre els seus problemes, formar
persones crítiques i autocrítiques
amb el seu entorn per fer un món
millor.
Toni Miralles

