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Sumari — La cultura popular protagonista de “TradicionalMent” Pàg.
6 Es presenta l’estudi del cost humà del període 1933-1945 Pàg. 10
L’impacte econòmic de la COVID-19 a l’Ajuntament ja supera els 2
milions d’euros Pàg. 14 La Coordinadora Ciutadana dona vida a Càritas
Pàg. 18 Entrevista a les famílies acollidores d’infants saharauis Pàg. 24

1

PublicitatAgenda
institucional
2
cultural i de ciutat a Ripollet 012 — Febrer 2021

ES
O
L
Y
E
B
SA S
Ripollet

Del 10 al 13 de febrer de 2021
No hi ha rua però
tenim al Julio!

#MemeDeCarnaval
#CarnavalRipollet

#MemeDeCarnaval
#CarnavalRipollet
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DESTAQUEM
Fomentant
la participació
El passat mes de febrer sortia a llum el número 1 de lallana. A la declaració d’intencions
de l’editorial, s’apostava pel desenvolupament de la participació a través de la nova publicació. Fent la vista enrere, ara, que és punt de completar-se el primer cicle des de l’aparició
del coronavirus, s’ha demostrat que el foment de la participació a través dels mitjans de
comunicació locals ha estat fonamental per a la connexió entre la comunitat, informant
sobre l’afectació de la pandèmia en la vida sociocultural i promocionant l’activitat i les
seves noves fórmules d’expressió. Des del Sant Jordi a casa, passant per l’Obrim l’estiu, l’excel·lent organització del Campament Reial i el Carnaval en línia que se celebrarà aquest
mes, la tenacitat i habilitat per mantenir viva la cultura ha estat incessant per part de tots
els agents implicats.
Mes a mes, en aquests dotze números de lallana s’ha fet costat a les entitats en la seva resistència a la resignació a les limitacions imposades per la COVID-19. A l’esforç a l’adaptació
de l’oferta a les restriccions, s’ha sumat la generació de noves fórmules de participació, que
ha tingut com a punts àlgids l’extraordinari moviment de voluntariat durant el confinament i les taules de treball del Pla de xoc, que han generat, entre altres iniciatives, la nova
campanya permanent de recollida d’aliments i productes d’higiene. A tot això, cal sumar
les iniciatives impulsades des de les xarxes socials municipals i els tres processos participatius impulsats per l’Ajuntament els darrers mesos: “El futur és lila”, sobre el futur casal
feminista; “La vida al parc”, per a la remodelació del parc del Primer de Maig i “Tu tens
la clau”, pel Pla Local d’Habitatge. La regulació de la participació en marxa per part de
l’Ajuntament i la creació de nous fòrums ha de servir per engrescar la població en la seva
implicació amb el Ripollet del futur. Ara, el repte és abonar el camí més enllà de l’esperada
fi de la pandèmia, per recuperar la il·lusió i consolidar la reparació de la vida.
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AGENDA
NOTA: Tots els actes
d’agenda 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.

Dijous 4

Mira
l’espot!

Participa!

Tu tens la clau
Procés participatiu
Pla Local d’Habitatge

Inscripcions

Dilluns 1
Taller per a entitats:
Gestió administrativa
De 19 a 21 h, en línia
Curs gratuït contemplat al Pla
de Xoc. Inscripcions al Centre
Cultural o a tatxan.ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 2
Club de lectura infantil:
Els tres bandits
A les 17.30 h, en línia
Per a infants de 5 a 7 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Mentre durin les restriccions per
la COVID-19, els clubs de lectura
es faran en línia, mitjançant la
plataforma Zoom.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Sessió participativa sobre el Pla Local d’Habitatge
A les 17 h, en línia
Sessió oberta a entitats i ciutadania. L’objectiu del procés participatiu és
que tant la ciutadania com les entitats i professionals del sector aportin
informació qualitativa sobre l’estat de l’habitatge i alhora realitzin propostes de les accions de futur. Aquest procés participatiu es farà també
a través del web participa.ripollet.cat, on es pot trobar informació, un
qüestionari participatiu i un formulari per a presentar propostes d’actuació. A més, es contemplen dues sessions més, tancades, una dirigida
als representants de grups polítics i una altra on es convidarà a entitats
socials i empreses del sector. Les inscripcions es poden fer enviant un
correu electrònic a participa@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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Compra
entrades

Harry Potter Book Night
De 16 a 20.30 h,
a la Biblioteca Municipal
La Biblioteca adapta aquesta
celebració a les mesures actuals
i celebrarà l’efemèride entregant
uns sobres especials amb un
munt d’activitats i misteris per
resoldre. Reserveu el vostre
a b.ripollet@diba.cat (versió
infantil i adult).
Organitza, Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 5
Teatre: Monroe-Lamarr
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori del Mercat Vell
Premi Frederic Roda de Teatre
2018.. Dirigida per Sergi Belbel
i interpretada per Laura
Conejero, Elisabeth Casanovas,
David Vert i Eloi Sánchez.
Organitza: AETMV

—

Compra
entrades

Diumenge 7
Teatre Petit Mercat Vell:
Mr. Alret
A les 12 i a les 18 h, al Teatre
Auditori del Mercat Vell
A càrrec de la Cia. Moi Jordana.
Entrades al Centre Cultural,
al web del teatre o bé una hora
abans que comenci l’espectacle.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 10
Hora del conte:
Els Pirates
A les 17.30 h, en línia
A càrrec de la Cia. Patawa.
En directe a través d’Instagram
@BiblioRipollet
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Llegenda del Vell
i la Vella
A les 18 h, en línia
Representació de la llegenda
del Vell i la Vella a càrrec
dels Diables i la Colla de Gitanes
de Ripollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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Photocall de Carnaval
A partir del 10 de febrer,
al Centre Cultural
Fes-te una foto amb els memes
que trobaràs a la façana del
Centre Cultural i puja-la
a les xarxes amb l’etiqueta
#MemeDeCarnaval
i #CarnavalRipollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 11

Inscripcions

Inici de la inscripció
a les proves per als
certificats de català
Fins al 17 de febrer, en línia
Les sol·licituds s’han de fer
de manera telemàtica al portal
de tràmits de la Generalitat.
Organitza: CNPL
Club de còmic infantil:
La Volta a la Gàl·lia
d’Astèrix,
d’Uderzo & Goscinny
A les 17.30 h, en línia
Per a infants de 8 a 11 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
El Carnaval
a les xarxes

El Carnaval
a les xarxes

El Carnaval
a les xarxes
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REPORT
Mira
l’expo!

La cultura popular
es reivindica al Centre
Cultural
El bestiari de Ripollet és un dels protagonistes de “TradicionalMent”

La cultura popular –expressions artístiques que neixen
del poble i en són factors distintius de la seva identitat– està
vivint un dels períodes més difícils de les últimes dècades arran de la crisi de la COVID-19.
A Ripollet, es manté la riquesa
de la cultura popular catalana,
de més d’un segle d’antiguitat, representada per entitats
que mantenen viva la flama de
la tradició. Aquests col·lectius
col·laboren en l’exposició TradicionalMent, que es pot veure
durant tot el mes al Centre Cultural, aportant una gran quan-

titat de material i indumentària. No obstant això, la mostra
vol anar més enllà de ser un recull de les diferents associacions
o activitats, per fer reflexionar
sobre el futur d’aquestes expressions artístiques i la vida associativa a la qual van lligades.
Més de 100 anys
Amb una tradició de més de cent
anys, la cultura popular catalana
fa de Ripollet un exemple de ciutat amb vocació associativa. El seu
teixit de les entitats és un dels seus
grans valors i la seva activitat ha
estat fonamental per a la cohesió

del lleure, la cultura i la comunitat, des dels seus inicis. A finals del
franquisme i principis de la democràcia, un equip de gent –com en
Wenceslau Soler– a través de l’Associació ENLLAÇ Promotora de
Cultura Popular, va ser cabdals
per a la recuperació de la cultura
popular als anys setanta i principis
dels vuitanta.
De totes les representacions artístiques, la més antiga de què es té
constància a Ripollet és el Ball de
Gitanes, que va fer la seva primera
ballada l’any 1845. Agustí Carmona, membre de la colla, ens explica
que en guarden materials “de fi-
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Foto: Ángel Gallardo
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Foto: Maria Àngels Calavera

Foto: Jaume Bonallach

Foto: Rosa Béjar

nals del segle XIX. És un ball que
es manté majoritàriament per herència familiar, tot i això valorem
molt les noves incorporacions de
gent que no havia ballat mai. Catalunya pot dir amb orgull que té
prop d’un centenar de danses regionals, i les gitanes del Vallès és
una d’elles. Podríem pensar que
no estan de moda, però aquesta
dada remarca bastant que la gent
es bolca amb aquest tipus de danses populars. Les característiques
del ball de gitanes provenen del
seu origen humil: era un ball de
Carnestoltes, per a la gent del poble que sortia a ballar sense mas-

sa ordre, però amb el temps es va
anar reglant”. Carmona destaca
que “Ripollet sempre ha estat un
dels pobles que més vivien aquesta tradició i encara que avui dia
sigui difícil competir amb les diferents opcions que hi ha, tant culturals com esportives o de lleure,
m’agrada dir que hem aconseguit
arribar fins aquí amb bona salut.
Evidentment, el que ha passat els
últims mesos ha fet variar la perspectiva a totes les entitats culturals, que hem d’afrontar un futur
incert. Estem a una aturada indefinida de la qual haurem de sortir
a base d’esforç, paciència i deter-

minació. Seguirem esforçant-nos
per continuar quan puguem tornar a ballar”.
Si el Ball de Gitanes té el seu origen al Carnaval, on encara tenen
un paper destacat amb el tradicional Ball del Vell i la Vella, els grans
protagonistes d’aquestes dates són
Diables. Amb disfresses i tabalades són els encarregats de rebre el
Cabraboc, protagonista del Carnestoltes ripolletenc, i penjar-lo
al balcó de Cal Teixell, des d’on
presideix les festes. Uns Diables
que viuen un altre dels moments
àlgids de la seva temporada amb el
Correfoc de Festa Major.
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—
El que ha passat
els últims mesos ha fet
variar la perspectiva
a totes les entitats
culturals
—
Per part de Trabucaires, també
presents a l’exposició, Juanjo Sáez,
recorda que participen “activament a la cultura popular a tota
Catalunya, tant en festes majors
com a diferents actes, trobades nacionals de trabucaires, etc. A Ripollet, som presents a les diferents
festes de barris i a la Festa Major,
a més d’organitzar la nostra diada
cada dos anys. Tant el 2020 com,
temem, el 2021, són dos molt mals
anys per les entitats culturals, algunes només hem pogut participar
de l’exposició”.
Una altra de les entitats centenàries de la cultura popular de
Ripollet és la Societat Coral “El
Vallès”, entitat guardonada amb
la Creu de Sant Jordi amb motiu
del seu 140è aniversari, celebrat
l’any 2017. Gairebé un segle i mig
després de la seva fundació, aquesta entitat continua bevent del llegat de Josep Anselm Clavé, pare
del moviment coral a Catalunya.
Segons la seva presidenta, Sílvia
Miquel, “ens hem de remuntar al
segle xix quan Anselm Clavé va començar a fer formacions de petites
corals a les fàbriques. Nosaltres
ara, al segle XXI, hem obert la seva
filosofia al nostre cor i a la relació
amb el nostre poble. Som del po-

Tastet
d’actuacions

Foto: Francisco Morón

ble, volem estar pel poble i ajudar
pel que calgui, fer xarxa associativa
amb qualsevol entitat que ens ho
demani. Tal com deia en Clavé,
“associeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i
sereu feliços”. La nostra entitat és
el viu record d’aquest home que va
voler transformar la societat”.
Una altra entitat centenària és
Amics del Teatre, que va iniciar-se
amb un grup de joves vinculats
a l’església que, a finals del segle
XIX, es va ajuntar per fer teatre de
manera amateur. El seu president,
Joan Nonell, ens explica que “és
una entitat oberta i compromesa
amb la cultura que sempre hi és
quan el poble ho necessita”. Els
Amics del Teatre han representat
durant molts anys Els Pastorets,
per Nadal, una de les obres més
representatives del teatre popular català. Van ser la llavor de les
moltes entitats ripolletenques
vinculades a les diferents arts escèniques.
També destaca el protagonisme
ripolletenc de les catifes florals,
obres d’art efímer presents a la
vila des de fa més de cent anys
que van sempre lligades a la festivitat religiosa de Corpus, i que
busquen ser declarades Patrimo-

ni Immaterial de la Humanitat
per la UNESCO. Pere Padró,
president de Ripollet Cultura i
Tradició, afirma que “les catifes
són, juntament amb l’ou com
balla, una de les tradicions més
singulars de la festa de Corpus.
Nosaltres formem part també de
l’Associació Catalana de Catifaires, i participem molt activament
de sortides i mostres tant d’àmbit
nacional com internacional”.
“TradicionalMent”, que ocupa
les dues sales i el vestíbul del Centre Cultural, està presidida pels
Gegants de Ripollet. Aquests Gegants són una de les moltes activitats de què participa la CRAC, la
Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals. La seva presidenta, Montse Casamitjana, apunta
que creuen “que per la cultura
hem estat una entitat amb molta
empenta i molt d’èxit de participació”, ja que han endegat molts
projectes vinculats estretament a
la cultura popular ripolletenca.
El seu gran objectiu, conclou, és
“portar la cultura i l’art a tots els
veïns i veïnes perquè en gaudeixin
i fer de Ripollet un poble amb inquietuds culturals a un alt nivell”.
Jordi Pi Lletí / Intus
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Divendres 12 Dimarts 16
Nits de Música:
Història del cinema
musical nord-americà
(53a sessió)
A les 20 h, al Cente Cultural.
A càrrec de Lluís López
i Joana Raja. Sessió ajornada
de mesos anteriors.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Dissabte 13
Fem un meme
de Carnaval
Durant tot el dia, en línia
Feu el vostre propi meme
disfressats i pugeu-lo a les xarxes
amb l’etiqueta #MemedeCarnaval
i #CarnavalRipollet. Entre tots
els participants sortejarem un
premi.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
El Carnaval
a les xarxes

El Carnaval
a les xarxes

El Carnaval
Carnaval
a les xarxes
Jove
A les 20 h,
en línia
Sessió de
música amb Pd Joe Diem,
al compte d’Instagram
@RipolletJove.
#CarnavalRipollet
#MemedeCarnaval
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Llegir el teatre:
La nit de la iguana,
de Tennessee Williams
A les 18.30 h, en línia
A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre. Cal inscripció
prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 17
Club de lectura ChickLit:
Pis per a dos,
de Beth O’Leary
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Tamara Marín.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia. Si no es pot celebrar
presencialment es farà en línia
a través de la plataforma Zoom.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 18
Club de còmic juvenil:
Y entonces nos perdimos,
de Ryan Andrews
A les 17.30 h, en línia
Per a joves de 12 a 16 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—

Dissabte 20
Taller de robòtica
en família: StopMotion
De 10.30 a 12 h,
al Centre Cultural
Adreçat a famílies amb infants
de 8 a 12 anys. Hauran de dur
ordinador portàtil o tauleta.
Inscripcions al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat. En cas de
no poder-se realitzar de manera
presencial, es farà en línia.
Preu: 4 euros per infant
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Inscripcions

Cuina en família
De 10.30 a 12.30 h,
al Centre Cultural
Adreçat a famílies amb infants
de 4 a 12 anys. Inscripcions
al Centre Cultural o a tatxan.
ripollet.cat. En cas de no poder-se
realitzar de manera presencial,
es farà en línia.
Preu: 4 euros per infant
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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FEM MEMÒRIA
“87 ripolletencs
moriren entre 1933
i 1945 a causa de la
violència política”
Dins del marc de les III Jornades de Memòria Històrica hem presentat les dades del Cost
Humà de la violència política (1933-1945). L’estudi ha tingut una durada pràcticament de tres
anys i ens ha permès establir, a partir d’una recerca bibliogràfica i en diversos arxius, quines
foren les víctimes de Ripollet assassinades per
motius polítics en l’esmentat període. La
primera part d’aquest va ser presentada
durant la tardor de 2019. Aleshores
vam poder establir una aproximació a
les primeres dades que en aquest darrer
tany hem ampliat a partir de la consulta
d’arxius locals i estatals. L’estudi ha estat fet en coordinació amb el projecte del Cost Humà de la Guerra
Civil a Catalunya impulsat per
la Generalitat i que des de fa
anys coordina l’historiador
Jordi Oliva.
És important remarcar que no
es tracta d’una llista tancada sinó
que el que presentem és la base
per a futures investigacions que ampliïn, esmenin o completin les dades
obtingudes. El treball final ha consistit
en l’elaboració d’un document d’estat
de la qüestió que recull la bibliografia
publicada sobre el període a Ripollet.

És evident que no partíem de zero, ja que ens precedia la tasca imprescindible feta per diversos historiadors i col·lectius ripolletencs.
A partir d’aquí, gràcies a la recerca hem elaborat un
llistat de 87 víctimes. A part del nom i cognoms
també s’hi inclou tota la informació personal i relacionada amb la circumstància de la mort o desaparició que fins el dia d’avui hem pogut trobar. La
recerca també inclou d’altres tipus de repressió
com persones que foren empresonades i jutjades pel Tribunal Militar Territorial Tercer
de Barcelona, o sotmeses a la Llei de Responsabilitats Polítiques, amb la intenció de
desposseir-les dels seus béns, o bé les que
passaren per camps de concentració o
batallons de treballadors.
Dins d’aquest nombre s’inclouen només les persones que entre
aquells anys tenien veïnatge a Ripollet. Cal destacar que si bé moltes dones van patir directament o
indirectament aquestes repressions, entre la llista de les 87 víctimes
només apareixen homes.
A l’hora de classificar les víctimes
segons les circumstàncies de la seva
mort o desaparició ens trobem amb les
següents dades. El nombre més gran es
produïren als fronts de guerra, com
acostuma a ser habitual en aquests
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Víctimes del cost humà
de la violència política
a Ripollet 1933-1945

! 52 Front de guerra
! 17 Reraguarda republicana
! 7 Afusellats pel franquisme
! 4 Camps nazis
! 3 Presons franquistes
! 2 Bombardejos
! 1 Batalló de treballadors
! 1 Revolta anarquista de 1933
estudis, amb un total de 52 persones (un 60%). Es
dona la circumstància que no hem pogut trobar cap
prova documental que algun d’aquests soldats morís
lluitant en el bàndol franquista, si bé és veritat que es
tracta de la categoria on, a causa de la falta d’evidències documentals, es fa més difícil esclarir les circumstàncies de la mort o desaparició.
Els morts comptabilitzats en la repressió de la rereguarda republicana (1936-37) foren 17 (gairebé un
20% del total), la majoria d’aquests casos es troben ben
documentats, ja que la majoria van rebre homenatges
i foren enterrats amb honors a l’inici del franquisme.
Altres 15 persones (un 17%) moriren a causa de l’acció de la repressió franquista i a l’exili. Set d’aquestes
foren afusellades durant els anys 1940-43 al camp
de la Bóta després de ser sotmeses a un judici sumaríssim; tres moriren a les presons franquistes, i una
mentre era en un batalló de treball. A aquestes cal
afegir-hi els 4 ripolletencs morts als camps nazis durant la Segona Guerra Mundial.

A aquesta quinzena de víctimes n’hi podem afegir
dues més que moriren per bombardeigs de l’aviació
franquista a Barbastre i al Vendrell. Per últim cal fer
esment de l’única víctima de Ripollet d’abans de l’inici de la guerra, durant la revolta anarquista de 1933.
Amb la informació que disposem veiem que la majoria de víctimes tenia entre 20 i 30 anys, sobretot els
morts al front. Hi predominen els nascuts a Ripollet, una quarantena, mentre que una trentena havien nascut fora del municipi, majoritàriament a altres
municipis del Vallès o Barcelona, o bé a Andalusia,
on destaquen les poblacions d’Albox (6), HuércalOvera (4) i Castilléjar (4).
En conclusió podem establir que sobre una població
que el cens de l’any 1937 xifrava en 3250 h., un 2,7%
va morir directament a causa de la violència política i
la guerra, als que caldria afegir-hi els que patiren totes
les altres repressions ja esmentades, i el llarg exili.
Jordi Algué Sala / Historiador i arxiver
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L’acte de col·locació de les Stopersteine va ser íntim. A la fotografia, els familiars de Juan Montesinos Uribe,
davant el seu lloc de residència a Ripollet abans de ser deportat.

Josep Datzira Casamitjana, al c. Nou, 11 (actual núm. 15)

Sotero López Tello, al c. del Calvari, 58

Juan Montesinos Uribe, al c. del General Prim, 3

Tomás Caballero Vico, al c. de la Sagrera, 9
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Club de lectura:
El llibre dels Baltimore,
de Joël Dicker
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec d’Alicia Gil. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Si no es pot celebrar
presencialment es farà en línia
a través de la plataforma Zoom.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Fem dissabte:
Contes xics tics mics
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Clara Gavaldà. Per a
infants d’1 a 4 anys. Si no es pot
realitzar presencialment es farà
en directe per Instagram
@BiblioRipollet
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 24
Hora del conte:
En Bum i el llibre màgic
de les fades
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de la Cia Homenots.
Per a infants a de 4 a 6 anys.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia. Si no es pot realitzar
presencialment es farà en directe
per Instagram @BiblioRipollet
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 26
Teatre: Lo nuestro
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori del Mercat Vell
Una comèdia familiar realista,
divertida, tendra
i combativa,
Compra
nominada als
entrades
Premis Butaca.
Organitza:
AETMV

—
Altres
activitats
Tastet d’oficis en
transicions educatives
Inici durant el mes de febrer
Programa d’orientació i formació
inicial en horta i hostaleria.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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Exposicions
BIBLIOTECA MUNICIPAL
De l’1 al 27 de febrer
“Carnestoltes 2020”
Des d’AFOCER es vol aportar
una espurna de llum a la tristor
que estem patint i, per això, volen
recordar l’edició del Carnestoltes
de 2020, amb una exposició
fotogràfica.
CENTRE CULTURAL
Fins al 28 de febrer
“TradicionalMent”
Vine a veure el Cabraboc al
Centre Cultural durant el
#CarnavalRipollet! Més informació
al reportatge de la pàgina 6.
PLAÇA D’EN CLOS
Fins al 28 de febrer
“Deportats. Ripolletencs
als camps nazis. 1940-45”
Amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sabadell
i el Museu d’Història de Sabadell.
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+ Info

L’impacte econòmic
de la COVID-19
a l’Ajuntament ja supera
els 2 milions d’euros
La situació sanitària que estem vivint des
de fa prop d’un any ha deixat la seva empremta a
molts àmbits, sent l’econòmic un dels més castigats.
L’Ajuntament no ha estat aliè a aquest impacte i ha
vist afectat de forma molt severa els comptes municipals, no només els de l’any 2020 sinó també el
Pressupost Municipal d’aquest nou any 2021, que
neix tocat per les conseqüències de la pandèmia.
Així, durant el 2020 s’han comptabilitzat més de 2 milions d’euros entre ingressos que no s’han percebut i
despeses que no estaven contemplades i a les quals s’ha
hagut de fer front, un ajust que va obligar a un gran esforç d’adaptació i planificació per destinar recursos a la
recuperació de Ripollet. En el moment més emergent,
es van aprovar mesures per reduir al màxim possibles
perjudicis econòmics a la ciutadania, així com cobrir
despeses que no estaven previstes al Pressupost, com
ara la compra de material EPI, la desinfecció i neteja
extraordinària dels carrers i espais públics o l’ampliació del contracte d’atenció domiciliària i altres partides
d’ajuts econòmics.
El juliol de 2020 es va aprovar per unanimitat, en un
Ple extraordinari, el “Pla de Xoc. Bases per a la reparació i recuperació social i econòmica de Ripollet”, un
total de 150 mesures consensuades amb representants
de tots els grups municipals, representants del teixit
associatiu i empresarial i tècnics municipals reunits en
tres subcomissions: Desenvolupament Comunitari,

Desenvolupament Econòmic i Drets Socials, a més
d’actuacions en l’àmbit del transport i la mobilitat; la
seguretat ciutadana, i la comunicació complementària
a les actuacions. Aquestes propostes estaven adreçades
a fer front a la crisi social i econòmica derivada de la
pandèmia, amb mesures tant de caràcter urgent com
altres per donar fruit a llarg termini.
L’objectiu de l’Ajuntament, tal com ha reiterat l’alcalde
de Ripollet, José M. Osuna, en nombroses ocasions
era “no deixar ningú enrere, pel que fa a les persones
i pel que fa a mantenir i, si pot ser, potenciar tota l’activitat econòmica i productiva a la nostra ciutat”. Segons Osuna, del Pla de Xoc “podem fer una valoració
positiva. Molta gent s’ha reunit i ha debatut sobre la situació present, però també sobre el futur a curt, mitjà
i llarg termini de la ciutat i això és una cosa que potser
la COVID-19 també ens ha portat”. Per a l’alcalde, “hi
ha hagut un debat qualitatiu molt interessant i agraeixo la participació i implicació de totes les persones que
han format part”.
Un Pla per “no deixar ningú enrere”
Per poder implementar el Pla de Xoc, es va haver
d’aprovar una modificació de crèdits per valor de
300.000 €, 100.000 per cada subcomissió. Entre les
mesures més urgents, hi era la de fer front a les necessitats bàsiques de la ciutadania, motiu pel qual Drets
Socials va ampliar aquesta partida en 62.000 euros,
així com la de beques, en més de 10.000 €. També va
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néixer la Coordinadora Ciutadana de Drets Socials,
que recentment ha endegat una campanya permanent
de recollida d’aliments, per tal de donar suport a les
entitats socials locals. L’atenció a la gent gran ha estat
una altra prioritat en aquesta taula sectorial, així com
l’atenció a les persones joves i el suport als centres educatius, especialment a l’inici de curs.
La subcomissió de Desenvolupament Comunitari va
dedicar els seus esforços al manteniment de l’activitat
cultural i esportiva, tot i les restriccions per la COVID-19, amb un extens programa d’Obrim l’Estiu,
sempre vetllant pel manteniment de les mesures de
seguretat, i un bon nombre d’accions virtuals, que encara perduren.
Per últim, les accions del Pla de Xoc acordades a la
subcomissió de Desenvolupament Econòmic han es-
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tat destinades al suport, la dinamització i la promoció
del teixit productiu, comercial i industrial del municipi, així com al foment de l’ocupació. En aquest sentit, l’alcalde ha explicat que la majoria d’ajudes es van
aprovar al juliol i s’han publicat entre l’octubre i novembre, valorant aquest procés com a “satisfactori, tot
i les qüestions jurídiques i administratives que com a
Ajuntament hem hagut de tenir en compte”.
Són moltes les accions portades a terme, tot i que encara resten algunes a desenvolupar, especialment les
més ambicioses, com ara la creació del Viver d’empreses i FabLab o el desplegament de la Wifi Ciutat Educadora.

+ Info

El Pla de Xoc, en dades
1

Subcomissió de Desenvolupament Econòmic

20.000 €
Subvencions
per a persones
emprenedores
i empreses

Campanya de

Nadal

“Il·lumina’m”
Promoció
del comerç
local

Foment de
l’ocupació

17 Contractes
Treball i formació

26 Contractes

Plans d’Ocupació locals

20.000 €

Subvencions a entitats
del teixit productiu

165 Establiments
participants a
“Un bosc d’estrelles”

99 Aparadors

3.600 €
Premis a la
innovació
empresarial

5 Empreses

Reconversió de negocis
Assessorament
a empreses

9 Projectes

SOS Mentoring

Merc’Art

23 Parades

Pla de Dinamització
Plaça de l’Onze
de Setembre

“A la recerca dels
colors”

d’artesania local

4 Activitats

de dinamització
cultural

3

Accions
formatives
Digitalització
comercial

42 Participants
Projecte
Viver d’empreses
i FabLab

400 m

2

de la nau municipal
en terreny industrial

Altres actuacions
en marxa
Dinamització dels

locals
buits

Impuls de la marca

“R” (Ripollet)

Aula
virtual
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2

Subcomissió de Drets Socials
Increment de les partides

Coordinadora de Drets Socials

+10.000 €

Creació de la
coordinadora amb

28 Punts

15.000 €

3.700 €

Activitats Obrim l’estiu

Dinamització juvenil

Pati obert
Escola Enric Tatché

Casal de Joves

Beques per a llibres

+62.000 €

9 Entitats

Necessitats bàsiques

Borsa Municipal
d’habitatge
Habitatges
gestionats
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+ Campanya de
captació
d’habitatges
buits

Reforç al Punt Lila
i educador del medi
Obert a l’estiu

Campanya de
recollida d’aliments
i productes d’higiene
personal

137 Participants

58 Participants
10.000 €

89 Persones

Seguiment telefònic
quinzenal

1.709 Joves

4.000

129 Trucades

Imants i mascaretes
solidàries

1 treballadora
social durant
6 mesos

179 Joves

400 Participants
Casals d’estiu

Gent gran

Suport a persones
en situació documental
irregular en col·laboració
amb Creu Roja

Reforç
a Drets Socials

Espai públic a la nit

Telèfon d’atenció
a la gent gran

Activitats a l’estiu, tallers
de memòria i art teràpia

Teleassistència

1.168
30

Aparells
actius

Nous casos

Altres

En procés

Residència per
a la gent gran

Punts de distribució
d’aliments

Suport als centres
escolars

En negociacions

Per a famílies a l’estiu

en l’arrencada del
curs 2020/2021

WiFi Ciutat Educadora

102.719,13 €
Contracte durant 4 anys

3

Subcomissió de Desenvolupament Comunitari
Obrim l’Estiu

43.600 €
22 Entitats culturals
1 Entitat esportiva

Formació a entitats
en procés

Subvencions

+20.000 €

3 Activitats

2.500

23 Entitats esportives
45 Projectes

formatives

persones de públic

28 Participants

15.000 €

A entitats culturals

Despeses de lloguer
i millora dels locals

Cessió d’espais
al Centre Cultural

25.000 €
Material de protecció
i higiene

Visites virtuals

a les exposicions
del CIP Molí d’en Rata

9.000 €
Plataforma de vídeo
a instal·lacions
esportives

Personal de suport
a altres departaments

1 Cultura
11 Esports

Cursos virtuals

Biblioteca

5 Culturals
8 Programes

6 Hores del Conte
9 Sessions del

d’activitats culturals

26 Entitats
66 Grups

156,5

Accions virtuals
hores
setmanals

1.000 Peces
de patrimoni local
a la col·lecció en línia

Activitats de Nadal

Cicles d’activitats
virtuals

8.000

Assistents
al Campament Reial

Club de lectura

amb cita prèvia

5.500 €

Exposició

“TradicionalMent”

15 Entitats participants

Altres

Creació
de la
Cita Prèvia

per a piscines
i gimnàs

Senyalització
d’edificis
i equipaments

Segons normativa
COVID-19

Nous espais
per a entitats
En estudi

Nous usos

dels equipaments
esportius, centres
cívics i CIP Molí
d’en Rata

Programa de
subvencions
per al foment
de l’esport
femení

Creació d’una
associació d’entitats
esportives
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EN BREU
El Mercat dels aturats,
els divendres
El Mercat dels aturats passa temporalment a celebrar-se els divendres, en comptes dels dissabtes, mentre
durin les restriccions actuals per contenir la pandèmia
de COVID-19. El canvi de dia és degut al fet que, amb
les mesures sanitàries actuals, no podien operar els dissabtes, ja que només poden obrir els comerços essencials. El Mercat dels aturats es pot trobar a la plaça de
Pere Quart i està format per una trentena de paradetes
de productes de segona mà, a un preu molt econòmic,
provinents de donacions.

Recollida de productes
de primera necessitat
Durant el mes de gener es va iniciar una campanya permanent de recollida d’aliments i productes d’higiene personal, impulsada per la Coordinadora Ciutadana, sorgida de la Taula del Pla
de Xoc. L’objectiu és ajudar a les entitats socials
locals que treballen per a cobrir les necessitats
de les famílies en situació de vulnerabilitat. La
campanya compta amb la col·laboració d’una
trentena de comerços, que disposen de caixes
on tothom qui vulgui pot fer aportacions de
productes de primera necessitat.
Per la seva part, Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada demana roba d’abrigar per a
infants. Durant l’hivern recolliran roba en bon
estat i mantes per ajudar a les famílies més desfavorides amb nens. Els donatius es poden fer
a la seva seu, situada a l’avinguda de l’Estació,
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i de dilluns a
dijous, de 16 a 19 h.

En marxa la vacunació
contra la COVID-19
L’esperada vacuna s’està subministrant a bon
ritme entre els ripolletencs que ho tenen previst en
aquesta primera fase: persones d’alt risc, personal
sanitari i usuaris i personal de residències. Tot i que
els primers dies el ritme de la vacunació va ser més
baix de l’esperat, al tancament d’aquesta edició (amb
dades de dilluns, 25 de gener) ja havien rebut la 1a
dosi de la vacuna 559 persones de Ripollet, mentre
que la segona dosi, que s’ha d’administrar vint-i-un
dies després de la primera, s’havia subministrat a 15
persones. El 5 de gener, per exemple, es va punxar la
primera dosi a usuaris i treballadors de la residència
Hogar Mevi, i en dies posteriors al personal dels
diferents CAP ripolletencs.
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COLUMNA VERTEBRAL
Agraïment i enyorança

La demanda d’ajuda alimentària a Càritas
ha crescut un 40%, a causa de la crisi econòmica actual. Els efectes de la pandèmia van agreujar
dels dificultats que patíem a l’entitat, no només
de manca de recursos, sinó també de voluntariat.
Ara, gràcies a l’ajuda de la nova Coordinadora Ciutadana i la recollida permanent d’aliments i productes
d’higiene que s’ha començat a fer, així com el suport
de les institucions, Creu Roja, botigues i supermercats i particulars, podrem seguir desenvolupant
l’activitat amb major normalitat. La nostra feina és
la recepció, control, classificació i emmagatzematge
dels productes que rebem. A més, l’entrada de nou
voluntariat ens està permetent acomplir la nostra tasca d’una manera més assossegada.
Càritas és una organització sense ànim de lucre d’àmbit mundial, que es va constituir a Espanya l’any
1947 i que té per objectiu l’ajuda humanitària, grà-

cies a la col·laboració desinteressada del seu voluntariat. A Ripollet té la seva seu al carrer de Montcada,
67 i compta amb un grup molt consolidat, des de fa
molts anys, però amb l’inconvenient que està format
per gent d’una mitjana de 69 anys. Donat que bona
part èrem col·lectiu de risc, molts de nosaltres ens
hem hagut de posar a segona línia i recórrer a gent
més jove per a l’atenció directa.
Com a grup de voluntaris de Càritas, en aquest moment complicat, adrecem aquest escrit a les famílies
per dir que sentim enyorança i trobem a faltar el
contacte personal amb tots vosaltres. Esperem poder
retrobar-nos molt aviat. També volem fer una crida
a les persones que puguin dedicar algun temps a ajudar als altres, que s’animin, que val la pena. La nostra
experiència ens diu que és de les coses més positives
que et poden passar a la vida.
Voluntariat de Càritas Ripollet

Publicitat institucional
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Tu tens la clau
Procés participatiu
Pla Local d’Habitatge

Sessió oberta
i telemàtica

Dijous 4 de febrer
de 2021, a les 17 h
Inscripcions
participa@ripollet.cat

Més informació
participa.ripollet.cat
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Opinió
Una neteja viària pel 2021

L’atur, un problema a Ripollet

Aquest 2021 portarà un canvi important en un àmbit que ens
afecta a totes les persones que vivim a Ripollet i que és sovint
motiu de seguiment i de polèmica: la neteja de la via pública.
El servei actual es va dissenyar i dimensionar l’any 2008. En
aquests tretze anys la ciutat ha canviat moltíssim. Entre tots
hem modificat i ampliat els usos dels diferents espais públics,
portem els barris al cor i volem activitats culturals a tots els
parcs i totes les places. Els ripolletencs hem passat de ser 36.000
persones als més de 39.000 que vivim a Ripollet en l’actualitat.
I la vida útil de la maquinària i els vehicles actuals s’ha exhaurit
en la majoria dels casos.
I mentrestant, el contracte inicial s’ha mantingut amb modificacions mínimes, i fins i tot les més importants han estat a la
baixa durant els anys de crisi, amb retallades que no s’han recuperat fins ara i no permet ja renovar vehicles ni maquinaria.
La conseqüència de tot això és un servei mal dimensionat per
l’actual vida de la ciutat i pels usos, quotidians o festius, que veïns i entitats hi duem a terme, distribuït de forma poc equitativa pels barris i amb la maquinària que presta el servei envellida.
Una vegada finalitzat el contracte actual, al novembre de l’any
passat vam iniciar el procés de contractació del nou servei de
neteja viària. Trigarem encara a veure’l en marxa, el procés administratiu segueix els seus terminis. Però si no es presenta cap
entrebanc, abans no finalitzi l’any gaudirem dels beneficis del
nou contracte.
A banda d’intensificar la neteja als barris, amb ampliació de
freqüències per la majoria de carrers, s’han tingut en compte
altres paràmetres. Destaquem quatre sobre els que hem posat
especial intensitat:
Neteja i escombrat amb una especial atenció al voltant d’equipaments amb especial ús, com mercat, escoles o pavelló, amb
cura de la neteja dels excrements d’animals domèstics i serveis
de repàs pels caps de setmana, festius i a les tardes.
—Neteja de residus procedent de la recollida, amb especial
cura al voltant de contenidors, eliminant taques i incrustacions.
—Neteja amb aigua de vies públiques, zones de vianants i similars.
—I, finalment, també la neteja i buidatge de papereres i zones
properes.
Representa un esforç econòmic per la ciutat, però valdrà la
pena si el resultat són uns carrers més nets i on sigui més agradable i més saludable passejar i viure-hi.

El mercat del treball a Ripollet està patint més que en altres
municipis per causa de la COVID. Hem acabat l’any amb
una taxa d’atur del 16% i amb 3104 famílies sense feina, amb
un increment del 25,82% en només 1 any.
Si parlem de l’atur femení, estem per sobre del 19%, respecte
al juvenil estem també amb una taxa de més del 19% i amb les
persones de més de 55 anys estem per sobre del 27%.
Ripollet porta ja massa temps sent la tercera ciutat més afectada de la comarca per l’atur, només superada per Badia i Rellinars. Amb una taxa d’atur 3 punts pitjor que la comarca.
Totes aquestes dades posem de manifest el drama que estan
patint moltíssimes famílies a la nostra ciutat, per la falta d’ingressos per tenir una vida digna. Tenim 2062 persones aturades fa més d’un any i 656 fa més de dos anys.
Ripollet necessita un canvi, necessitem governs valents, amb
experiència de gestió i amb ganes i il·lusió per millorar la situació. Cal crear un pacte de ciutat a on tots els agents implicats i les forces polítiques puguin aportar per sortir d’aquesta
situació.
El govern de Decidim Ripollet no té la capacitat de millorar
la situació, en 6 anys no han sigut capaços i estem cada vegada
pitjor. Les poques grans empreses que teníem han marxat o
tancat i també hem desaprofitat algunes oportunitats com a
municipi per aconseguir atraure més feina.
Ripollet té un avantatge competitiu i és la seva situació geogràfica, estem al costat d’una gran ciutat que pot generar
moltes oportunitats per ciutats com la nostra, però s’han de
saber aprofitar i no ho estem fent.
El PSC de Ripollet proposarà fer un ple extraordinari per
cercar solucions tots plegats, amb la voluntat d’analitzar
quin model productiu volem pel futur, com podem atraure
inversió privada al nostre municipi, per aconseguir més feina
i ocupar naus com la Sintermetal, i com treballem projectes
amb el món privat per aprofitar-nos dels recursos que arribaran d’Europa amb els projectes Next Generation. És una
feina de tots, li devem a la nostra gent.
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Tiana-Pont Vell, Maragall y Can Mas,
los barrios olvidados por el Gobierno
municipal
Para el Gobierno municipal, formado, entre otros, por la
CUP y Podemos, el cuidado y mantenimiento de nuestros
barrios es una asignatura pendiente, ya sea por dejadez o por
olvidado deliberado. Pero entre todos los barrios que forman
Ripollet, destacan tres que sufren con especial virulencia la
incapacidad de cupaires y podemitas: Maragall, Tiana-Pont
Vell y Can Mas.
Nuestros vecinos no pueden permitir por más tiempo que
el ascensor del parque de la Maragall se encuentre averiado
durante semanas y semanas hasta que el alcalde da señales de
vida porque una vecina se queja a través de Twitter. Maragall
también existe y no vale mirar para otro lado. Mientras tanto, Tiana-Pont Vell observa con incredulidad a un Gobierno
local cuya inversión en renovar el pavimento y las aceras del
barrio es irrisoria. Algo tan básico como que nuestros mayores caminen por las calles de Tiana-Pont Vell sin temor a caerse por el mal estado de las aceras parece hoy en día imposible.
Capítulo aparte merece Can Mas, en el que sus vecinos han
padecido cortes eléctricos durante todas las Navidades sin
que el Gobierno local haya ofrecido soluciones más allá de
algún comentario en Twitter. Es un suma y sigue para Can
Mas, en el que la inseguridad y la ocupación ilegal de viviendas es una constante mientras cupaires y podemitas miran
para otro lado.
Si a todo lo mencionado le sumamos que Ripollet empieza
el año con un 16,2 % de paro, en el Vallés Occidental solo nos
superan las localidades de Rellinars y Badía, solo cabe decir
que estamos en manos de un nefasto Gobierno municipal
cuyo único apoyo en el pleno municipal es un exconcejal de
ERC que no representa a nadie más que a él.
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La Residència per la gent gran,
el projecte del 2021. Per fí posem
fil a l’agulla
La forma en què la Covid-19 ha afectat les residències de la
gent gran ens ha de fer veure que alguna cosa ha de canviar
del model actual. Un model que no podia evitar els contagis,
que trigava a detectar-los, que no tenia mitjans per atendre
les persones i que ha acabat convertint algunes residències en
trampes mortals pels nostres avis i en focus de contagi per les
treballadores del sector.
Però a Ripollet, com a tota la comarca, continuem patint
d’una manca de places públiques de residència. Són molts els
veïns que, per la seva situació de dependència, no poden utilitzar altres alternatives com ara el Centre de Dia, i es veuen
obligats o be a buscar espais privats i pagar uns diners que no
tenen o a marxar a altres municipis, més lluny de les famílies
i dificultant les visites.
Per resoldre aquest greuge cal, com abans millor, posar en
marxa la nova residència i fer-ho de forma que garantim la
seguretat de la gent gran. I cal concretar també el conveni
amb la Generalitat que permeti la concertació del places i garanteixi preus assequibles pels veïns de Ripollet.
Durant els anys anteriors es va treballar molt i de forma participada per definir el model de gestió i participació, el model arquitectònic de l’edifici, el model d’atenció a les persones usuàries i també el catàleg de serveis que s’oferirà des de
l’equipament. Ara toca fer-ho realitat.
Una de les raons per les que hem recolzat el pressupost
d’aquest any és perquè s’ha inclòs una partida per elaborar el
projecte tècnic de la futura residència, i que ja te en compte
l’efecte covid. Amb aquest projecte es podran començar els
treballs per contractar l’empresa que faci les obres i la que
gestioni el futur equipament.
Els terminis per una licitació pública d’aquesta envergadura
són prou llargs, d’aproximadament nou mesos per resoldre’s
si ningú no presenta cap recurs. Però en paral·lel es poden
començar a realitzar les tasques necessàries per preparar els

terrenys i habilitar-los per a què puguin acollir l’edifici.
Això vol dir que aquest és l’any clau per posar tot en marxa
si volem veure la Residència en marxa. Aquest és el compromís que tenim amb el govern de l’ajuntament i la nostra tasca és vetllar perquè es compleixi.
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LA RÀDIO,
AL DIA
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

Sumem
verd

Per la recuperació del riu
Com ja vam dir a l’anterior número, tot i
que ja hem deixat enrere l’Any Sumem Verd, a
Ripollet seguirem sumant amb iniciatives i projectes en l’àmbit de la sostenibilitat, l’estalvi energètic, el residu zero o la recuperació ambiental d’espais
del municipi. És per això
que hem decidit mantenir
aquest espai a lallana, amb
l’objectiu de fer difusió i pedagogia de temes que promoguin la conscienciació i
l’acció conjunta contra el
canvi climàtic, l’ecologia i
la justícia social.
Aquest és el nou rètol que
quedarà instal·lat a les plantacions realitzades aquesta
tardor a la llera del riu Ripoll. El rètol recorda que
la recuperació de les lleres
és un procés que tot just
s’acaba d’iniciar. El projecte de recuperació de les
lleres dels rius estableix les bases perquè l’ecosistema
fluvial es regeneri per si sol. L’actuació més vistosa
ha estat la creació del gual inundable dissenyat per
integrar-se en les dinàmiques del riu o l’eliminació
de la vegetació invasora. Aquesta vegetació, a banda

de convertir-se en un perill en cas d’avingudes, crea
un espai uniforme en el sistema fluvial que no permet la creació d’habitats que enriqueixen l’ecosistema. El riu en aquest procés ha de recuperar les seves
dinàmiques naturals que inclouen la sedimentació, l’arrossegament de
vegetació i la creació de nous
habitats entre altres, que ofereixen diferents oportunitats
vers la biodiversitat del sistema fluvial.
Altres actuacions consisteixen
en la protecció dels marges o
la plantació de plantes autòctones. La millora d’aquest ecosistema, a banda de ser molt
important per la seva salut ecològica, també ho és per afrontar,
amb eficàcia, problemes epidemiològics o atmosfèrics cada
cop més freqüents a causa dels
desequilibris ecològics existents.
Per aquests motius, és molt important no intervenir en excés, per
tal que aquests processos naturals
es puguin donar i cal la participació i comprensió
de tota la població, especialment en els primers estadis on la natura és més vulnerable i encara no s’ha
consolidat.
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LA CONTRA
Xènia Josa
Wafa El Hassan Ahmed
Ripollet amb el Sàhara
La Xènia és mare de família
acollidora d’un infant saharaui.
La Wafa, d’origen saharaui, va
arribar a Espanya de nena i ara
és una ripolletenca més. Arran
del revifament de la guerra a la
regió, Ripollet torna a solidaritzar-se amb aquest poble oprimit.
Per què al moment
d’acollir un infant vau
triar un nen saharaui?
X: Va ser per casualitat. Un cop els
coneixes et fiques en tot el que ha
patit aquell poble i el que continua
patint. Ens vam posar tant en el
tema que ara el meu company és
president de l’associació d’acollida
i hem obert la nostra acció a tot el
Vallès. Volem fer pinya perquè totes les famílies que vulguin acollir
puguin fer-ho.
Wafa, d’on surt la teva
relació amb Ripollet?
W: El meu primer contacte amb
Ripollet va ser amb la meva mestra,
la Victòria. Ella també havia acollit
una saharaui i quan va saber que jo
també ho era li va fer molta il·lusió.
A mi també. Encara tenim relació.
L’any 2016 vaig conèixer la Xènia i
també tenim molt bon tracte.
Quan coneixes algú
saben de la realitat

—
“A Espanya
no li
interessa
que es parli
del Sàhara”
—

del Sàhara?
W: Molt poc.
Especialment la
gent jove, que
no en sap res.
Les persones
de la meva edat
mai saben res
del tema. A la
secundària no
se’n parla gens,
a diferència de
moltes altres
colònies que va
tenir Espanya. Com si no hagués
passat.

X: Ho sento com una cosa vergonyant que va fer Espanya i com que
se’n sent culpable no se’n parla. Ni
ara, que ha revifat el conflicte, ha
sortit pràcticament a la premsa. És
un tema que no interessa. La gent
no sap que la societat al Sàhara
Occidental és molt avançada. Allà
hi ha un matriarcat, no perquè les
dones s’ocupin de la casa sinó perquè realment són qui manen a les
famílies. A més, es poden divorciar
lliurement dels seus marits, a diferència de molts altres països àrabs.
Quina relació hi ha ara
entre les famílies i els
infants?
X: Hi ha una relació constant.

Cada setmana
ens envia un
missatge preguntant com
estem i què
fem. Sempre
ens diu que està
molt avorrit.
Allà pot treballar qui té molta
sort i fent feines
molt bàsiques.

Hi ha
contacte entre les
famílies acollidores?
X: Ara ha revifat, després d’un
temps aturat. Tenim un grup amb
unes 20 famílies, aproximadament.
Si algú es vol posar en contacte per
col·laborar amb nosaltres ho pot
fer per correu electrònic a
valleswilaia@gmail.com.
Jordi Pi Lletí / Intus

