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DESTAQUEM

Recupera
lallana

#SantJordiaCasa!

Sant Jordi torna a florir
Ara fa un any del #SantJordiacasa. En aquestes mateixes pàgines explicàvem que no seria una diada normal, que ens hauria agradat retrobar-nos als carrers
amb aquella olor de roses i de llibres, poder sortir de
casa i veure infants presentant projectes literaris o
llegint poesies als nostres barris. Malgrat tot, es van
poder fer activitats virtuals, amb diferents iniciatives
que ens van ajudar a fer passar un confinament més
agradable, posant en primer pla el servei a la comunitat i fent de la cultura en general i la lectura en particular, elements indispensables per estar connectats
amb el nostre entorn.
Aquest 2021, encara amb limitacions i tota la prudència del món, podrem recuperar la plaça de Pere
Quart com a centre de la festa amb llibreteres, floristes i entitats; la Biblioteca Municipal i el pati del
Centre Cultural com a espais segurs per a activitats

de Sant Jordi i guanyem la plaça de l’Onze de Setembre, ara més amable per als vianants i guarnida amb
les il·lustracions especials que autors i autores locals
van prestar per a l’edició de lallana de l’any passat i
art urbà en forma de detalls de ganxet. En sintonia
en aquests nous temps, també debuta la proposta
del Col·lectiu Ripollet Poesia, per regalar poemes per
telèfon, llegits pel voluntariat de Movem el Teatre.
La “normalitat” es comença a fer més visible aquest
abril amb Sant Jordi i també amb una agenda cada
vegada més farcida. En aquesta línia, la Biblioteca i el
Casal de Joves recuperen la presencialitat en les seves
activitats. I també és il·lusionador saber que la Comissió de la Festa Major farà una crida a les entitats
per recollir propostes. Serà una Festa Major excepcional, un pas més en la desitjada i necessària reparació
de la vida en comunitat.
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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.

Dimarts 6
Club de lectura infantil:
La Bruixa Brunilda,
de Valerie Thomas
i Korky Paul
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants de 5 a 7 anys.
Places limitades. Cal inscripció.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 7
Resultat del procés
participatiu “El futur
és lila”
A les 18.30 h, en línia
Obtingueu l’enllaç de Zoom
a través del correu electrònic
participa@ripollet.cat.
Organitza:
Ajuntament
de Ripollet

—

Dijous 8
Club de còmic
infantil: Los misterios
del profesor Layton,
de Naoki Sakura
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants de 8 a 11 anys.
Places limitades. Cal inscripció
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Parlem sobre
la Llei Trans Estatal
A les 19 h, a través de Zoom
Amb les intervencions de:
Mar Cambrollé, presidenta de la
Plataforma Trans Estatal
i d’ATA, i Eugeni Rodríguez,
de l’Observatori Contra
l’Homofòbia. Modera: Toni
Luque, de Proud Ripollet.
En acabar l’acte, hi haurà torn
obert de paraules. Obtingueu
l’enllaç a través del correu
participa@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 9
Inici de les inscripcions
als cursos de català
En línia
Més informació a cpnl.cat.
Organitza: Consorci per a la
Normalització Lingüística

Fes la teva
inscripció!

Dansa: Blowing
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
A càrrec de la Cia. Múcab Dans.
Les entrades, es poden adquirir al
web espectadorsripollet.cat.
Organitza: AETMV

—
Dissabte 10
Robòtica en família:
Taller d’impressió 3D
A les 10.30 h, en línia
Adreçat a famílies amb infants
de 8 a 12 anys. Hauran de dur
portàtil o tauleta. Preu: 4 €.
Inscripcions al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 11
Jugatecambiental
Pinetons: “Ecosistemes:
del parc al riu Ripoll”
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: “Simulem
un jardí de papallones”
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Entrades
a partir del
5 d’abril

Teatre Petit
Mercat Vell:
Klé
A les 12 i les 18 h, al Teatre
Auditori
Per a infants a partir de 2 anys.
Entrades al Centre Cultural,
a teatreauditoridelmercatvell.cat
o a taquilla una hora abans.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Dilluns 12
Cafè Literari: Primavera
con una esquina rota
A les 15.30 h, en línia
Organitza: AETMV

—
Dimarts 13
Llegir el Teatre:
La Font de la Pólvora,
de Llàtzer Garcia
A les 18.30 h, en línia
A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre. Places
limitades. Cal inscripció a la
Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Dimecres 14
Hora del conte:
La màquina del temps
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Gemma Ventura.
Per a infants a partir de 4 anys.
Inscripció a b.ripollet@diba.cat
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
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Dijous 15

Diumenge 18

Club de còmic juvenil: Un
lugar entre las sombras,
de Juan Díaz Canales i
Juanjo Guarnido, i El caso
del velo, de Pétillon
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a joves de 12 a 16 anys.
Places limitades. Cal inscripció.
Organitza: Ajuntament de Ripolle

Jugatecambiental
Pinetons: “Menys soroll
i més somriures”
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Divendres 16
Nits de Música: Història
del cinema musical nordamericà (53a sessió)
A les 20 h, al Teatre Auditori
Amb Joana Raja i Lluís López.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Dissabte 17

Jugatecambiental
Massot: “Joc de
l’alimentació sostenible”
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dilluns 19
Taller adreçat a entitats:
Gestió i resolució
de conflictes
De 19 a 21 h, en línia
Inscripcions al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Cuina en família
A les 10.30 h, en línia
Adreçat a famílies amb infants de 4
a 12 anys. Preu: 4 €. Inscripcions
al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat.
Hora del conte:
Organitza: Ajuntament de Ripolle Els contes de la
Xamuskina
Fem dissabte: Animalets! A les 17.30 h, a la Biblioteca
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Municipal
Per a infants a partir de 4 anys.
Places limitades. Cal inscripció
A càrrec de Joan de Boer.
Per a infants d’1 a 4 anys.
a b.ripollet@diba.cat. Dins del
Places limitades. Cal inscripció
programa de Sant Jordi.
a b.ripollet@diba.cat.
Organitza: Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Ripolle de Ripollet
Mira com
desfilava la
Xamuskina!

—
Dimarts 20

—
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REPORT
Sant Jordi
es desconfina

Els llibres tornaran a omplir la pl. de Pere Quart. Foto: Arxiu

Després del Sant Jordi virtual de l’any
passat, la diada de la rosa i el llibre torna a florir
enguany amb 10 dies d’activitats, en diferents
disciplines artístiques: escriptura, poesia, dibuix, art urbà, música, teatre i, fins i tot, cuina.
La programació arrenca el 16 d’abril, amb la penjada d’il·lustracions de Sant Jordi, d’artistes locals, a
la plaça de l’Onze de Setembre i l’inici de la ruta gastronòmica “Celebrem Sant Jordi”. Seguidament,
el Casal de Joves organitza, dimarts 20 d’abril, un
taller de cuina i la Biblioteca la primera de les dues
representacions d’Els contes de la Xamuskina. I el
21 d’abril es presenten un llibre sobre economia
social i Trànsit, de la jove autora local Júlia Nonell.
El 23 d’abril concentra la major part d’activitats. A
la plaça de Pere Quart s’instal·larà l’espai del llibre i
la lectura, amb paradetes de llibres i roses a la plaça
de Pere Quart. A la plaça de l’Onze de Setembre, es
farà una acció artística, guarnint amb crochet diversos elements urbans. Segons la seva promotora,
Neus Requena, “vaig descobrir la idea a Barcelona
i vaig quedar super enamorada de la idea de teixir

elements urbans, com ara bancs, bústies i arbres, per
fer més boniques les ciutats. Visc a prop de la plaça de
l’Onze de Setembre i cada cap de setmana veig com
s’omple de vida i que és ideal per fer una intervenció
als arbres. A l’Instagram @crochet_guerrilla anirem
penjant les coses que els participants anem fent, per
després fer la cosida general per Sant Jordi”. Durant
tot el dia, el Col·lectiu Ripollet Poesia ha organitzat
“Poesia de boca a orella”, amb la dedicatòria de poemes, que seran recitats per telèfon per actors i actrius del Movem el teatre. Rosa Puig, representant
d’aquest moviment, explica que s’ha de sol·licitar per
correu electrònic a ripolletpoesia23a@gmail.com,
indicant el nom, telèfon de la persona i franja horària perquè la contactin per dir-li el poema. També hi
haurà l’element sorpresa, ja que “l’elecció del poema el
farà l’actor o actriu que truqui”. A la tarda, hi haurà
un espectacle infantil i la presentació conjunta de les
obres de quatre autores locals, en el marc del Ripolletres (vegeu la pàgina específica dedicada a les presentacions). La presentació del llibre dels 25 anys de l’Associació d’Espectadors, amenitzada amb el concert de
jazz d’Anthus, arrodonirà la celebració. Més informa-
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Reserva les
invitacions pels
actes de Sant
Jordi a partir del
19 d’abril!

La poesia per telèfon, les roses de ganxet a la pl. de l’Onze
de Setembre i la tornada de la Xamuskina seran protagonistes
de la diada d’enguany

ció a la Contra amb la presidenta
de l’AETMV.
El cap de setmana posterior,
Amics del Teatre oferirà lectures
dramatitzades al Teatre Auditori.
Per a la membre de l’entitat, Mònica López, “Enguany, com l’any
passat, celebrem un Sant Jordi diferent a causa de la pandèmia. Tot
i això, la il·lusió de participar en
cap moment ens ha abandonat.
Estem buscant fórmules participatives enllaçades amb l’art de fer
teatre al carrer. No és fàcil, però
de ben segur que en sortirem i
esperem que en gaudeixi tothom
qui ho vulgui”. En aquest sentit
l’entitat organitzarà una lectura
ininterrompuda d’un text i textos a càrrec d’actors de totes les
seccions: infantil, juvenil i adults.
L’acte té una especial significació
per a Amics del Teatre, ja que fa
més d’un any que els seus socis no

es troben. Per la seva part, la Societat Coral “El Vallès” contribuirà
amb un concert de música sacra
anglesa al Teatre Auditori. El seu
director, Jordi Giménez, explica
que “es el vuitè concert la programació anual i es farà adaptat a les
circumstàncies COVID”. De manera excepcional, “al matí s’avançarà un fragment del concert en
streaming, per a la gent que no
hagi aconseguit entrada o no pugui venir i per a l’actuació de la
tarda hi haurà entrada inversa,
per col·laborar al manteniment
de la coral”.
Durant aquests dies també es poden visitar cinc exposicions relacionades amb Sant Jordi, repartides
entre la Biblioteca Municipal i el
Centre Cultural.
Ruta gastronòmica
Una vintena de locals dels dife-

rents barris de Ripollet participen
a la Ruta Gastronòmica “Celebrem Sant Jordi”, promoguda pel
Gremi d’Hostaleria i Restauració
del Vallès Occidental. Del 16 al 25
d’abril, serviran plats i begudes de
la gastronomia catalana i es repartiran uns 2.000 llibres de cuina
entre totes les persones que facin
una dedicatòria al llibre de visites
dels forns de degustació, bars i restaurants participants. Per al president local del Gremi, Jordi Moya,
“és una oportunitat per mostrar
la vitalitat de l’hostaleria i restauració local, malgrat les dificultats
que estem patint especialment al
nostre sector. I per mostrar la varietat d’oferta que hi ha arreu de Ripollet, així com la constatació que
podem tornar a fer coses junts per
sorprendre a la nostra clientela”.
Toni Miralles
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Presentacions de llibres
Al pati del Centre Cultural

Ripolletres

Dimecres 21 d’abril,
a les 17.30 h
L’Economia Social
i Solidària a Catalunya
De Jordi Estivill i Ivan
Miró
Una mirada històrica amb voluntat de projecció vers un futur que, per més fosc que ens el
vulgui plantejar el capitalisme,
encara està per escriure. I es
pot fer amb les eines, els valors
i les paraules que l’economia
social i solidària ens brinda.

Divendres 23 d’abril,
a les 19 h
Tres citas más una
De Tamara Marín
Aquesta nova novel·la de la prolífica escriptora local Tamara Marín
segueix la línia de la seva obra,
però buscant “un llibre més divertit i desenfadat”, segons l’autora,
en què una jove taxista descobreix
una popular aplicació per lligar.

Cuentos para mujeres
que quieren cambiar
el mundo
De Gemma Araujo Guerrero,
il·lustrat per La Pintora
de Somnis
Primer llibre de la coach ripolletenca, amb onze contes plens de metàfores que fa servir amb les dones
a qui acompanya i que han ajudat
a superar els seus entrebancs,
contes que, segons explica l’autora, “han ajudat a dones reals”. El
llibre va acompanyat d’il·lustracions “que plasmen perfectament
l’essència de cada conte”.

A les 19 h
Trànsit
De Júlia Nonell
L’autora local recull les experiències i emocions del seu
germà Pol, com a exemple del
procés que viuen les persones
trans. A través d’entrevistes,
textos i il·lustracions, l’autora
plasma els testimonis del seu
germà, la mare i ella mateixa.

Un missatge
de la Pachamama
De Marta Carrasco Garcia
La Pachamama, farta de cuidar
sola el planeta que comparteix
amb els éssers vius, demana ajuda
als humans. Però no hi ha manera,
ells segueixen a la seva. Un llibre
per a infants que comencen a llegir
i que convida a reflexionar sobre
els actes dels humans.

Tú mi camino,
yo tu destino
De Mireia Hernández
Primera part d’una bilogia de l’autora local. La novel·la ens explica
la història de la Tamara, una dona
de 34 anys que no ha tingut una
vida fàcil i la unió que té amb el
seu germà bessó. “Impulsiva i
imprevisible”, la Tamara s’haurà
d’imposar a un trauma i recuperar
la seva vida.
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Taller de cuina
per a joves
Al Casal de Joves, de 18 a 20 h
Inscripcions al mateix Casal,
a joventut@ripollet.cat o a
l’Instagram de Ripollet Jove.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 21
Club de lectura ChickLit:
Orgull i prejudici,
de Jane Austen
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Tamara Marín.
Places limitades. Cal inscripció.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Qui va
ser Jane
Austen?

Presentació: L’economia
social i solidària
a Catalunya, de Jordi
Estivill i Ivan Miró
A les 17.30 h, al pati
del Centre Cultural
Acte gratuït.
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat,
partir del 19 d’abril.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Presentació: Trànsit,
de Júlia Nonell
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Acte gratuït.
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat,
partir del 19 d’abril.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 22
Hora del conte:
Els contes de la
Xamuskina
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 23
Poesia de boca a orella
Tot el dia
Recital de poesia per telèfon.
Cal enviar un missatge a
ripolletpoesia23a@gmail.com
indicant el nom de la persona a
qui s’ha de trucar, el telèfon i una
franja horària de dues hores en la
que voldrien rebre la trucada. Es
pot demanar fins el 16 d’abril.
Organitza: Col·lectiu Ripollet
Poesia
Espai del Llibre
i la Lectura
Durant tot el dia,
a la pl. de Pere Quart
Paradetes de llibres i roses.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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Espectacle infantil:
De bracet
A les 17.30 h, al pati
del Centre Cultural
De la companyia Samfaina de
Colors. Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat,
a partir del 19 d’abril.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Omplim de roses
Segueix-los!
la plaça! Ganxet
de guerrilla per
Sant Jordi
De 17 a 19 h,
a la pl. de l’Onze de Setembre
Estigueu atents a l’Instagram
crochet_guerrilla i porteu la
vostra rosa de Sant Jordi feta de
ganxet.
Organitza: Crochet Guerrilla
Presentació literària
Ripolletres
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Presentació de quatre llibres
d’autores locals. Més informació
al reportatge de Sant Jordi.
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat,
a partir del 19 d’abril.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Presentació del llibre
25 anys de l’Associació
d’Espectadors
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Cal reservar les invitacions
al 627 454 642. Presentat
per Anthus, que actuarà després
amb Profundament Jazz.
Organitza: AETMV

—
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PRIMER PLA
Raquel García i Marc Benito
Floristes

“El poble és molt
conscient de què s’ha
de donar suport al
comerç local”
El Marc Benito i la Raquel García viuran un
Sant Jordi molt especial. Floristes tots dos, als seus
negocis Flors Morral i Flors Montcada compten
recuperar aquest 23 d’abril bona part de tot allò
que, com bona part del comerç local, han perdut
durant l’any de pandèmia, un any que va viure un
Sant Jordi fantasma a l’abril i un intent de diada al
juliol que, segons ens expliquen, no va funcionar.

o dels mercats que es munten. Hi ha gent que posa
la seva paradeta a la plaça, perquè és una floristeria o
bé per recaptar diners per les seves entitats, i no passa
res, ens sembla fantàstic. Com més en siguem, de fet,
millor, perquè vindrà més gent. Però si surt d’aquesta
cosa controlada i comences a veure gent als semàfors o
espais no controlats, el Sant Jordi es fa malbé. Per sort
això es comença a vigilar també a molts pobles.

Què espereu d’aquest Sant Jordi?
Raquel: Fins fa un mes m’esperava una catàstrofe. Ara
no sé si és que l’ambient està més animat, però ho veig
millor. Em fa una mica de por l’efecte que pugui tenir
ara la Setmana Santa, amb la mobilitat que hi haurà.
Però la previsió ha de ser bona, el poble està molt actiu
i molt conscient de què s’ha de donar suport al comerç local. Jo ara tinc feina, no em puc queixar.
La gent ha estat allà i esperem que ara també
responguin.

Fareu alguna cosa especial per Sant Jordi?
Raquel: Aquest any tot depèn de com estigui la situació i si es pot sortir al carrer a muntar una paradeta.
També intentem anar plegats amb l’altra floristeria,
som una unió en aquestes coses. Però jo no acostumo
a estar al carrer.

Marc: Sant Jordi és el dia més important per nosaltres. Però aquest any,
si tenim salut, ja tindrem molt.
Sant Jordi és una diada que, al
meu gust, l’estan fent malbé. Cada
vegada veus més venedors no autoritzats, fora dels espais delimitats

Marc: Sí, normalment estem a la botiga. I quan
l’Ajuntament facilita un mercat de parades, normalment muntem la nostra. I aquests mercats sempre
funcionen, hi hagi un, dos, cinc o cinquanta floristes. Tots anem allà.
Com va anar el Sant Jordi de juliol de
l’any passat?
Marc: No va ser de lluny un Sant Jordi. Era
una data molt perduda, li faltava molta publicitat. Però per sort va ser una cosa puntual, ja
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passada. Vam fer una caixeta maca per ser un dia sol,
per ò no va ser cap diada de les que coneixíem. Però ha
estat un any amb circumstàncies difícils per a tot s, no
només els floristes. D’aquest any esperem ja un Sant
Jordi normal, com vivíem els anys anteriors.
Raquel: És com si et diuen que el teu aniversari és un
altre dia. No serveix. L’any passat, al Sant Jordi de juliol, vam fer venir diferents autores del poble a signar
llibres i fer algunes activitats. Com que es veia a venir
que la cosa no funcionaria tan bé com s’esperava, vaig
intentar moure una mica la literatura local.
Com és la situació, després d’un any de pandèmia?
Marc: Estem traient el cap a poc a poc, veient si la gent
es va animant. Costa molt, després de tant de temps
tancats. La gent té por, hem de vigilar molt amb coses
com les distàncies. I teníem molta clientela gran que ja
no surt de casa.
Raquel: Jo estic molt contenta. No començava de
zero, ja teníem una història al darrere, Flors Montcada és Flors Montcada, però he tingut molt bona rebuda de tothom. Des dels veïns de la plaça, gent que
venia de tota la vida, gent que ha començat a venir
ara... A mi m’omple veure que la gent ve i s’ho passa
bé comprant. Intentem fer les coses bé, com fins ara,
i a seguir lluitant i treballant moltes hores. Oferir alguna cosa que agradi a la gent.
Com us han afectat les restriccions? Per Sant
Valentí, que va caure en cap de setmana, no vau
poder obrir.
Raquel: Jo vaig obrir però amb mesures. Vaig demanar permís a l’Ajuntament i assessorament a la Policia,
que em van explicar que podia obrir sense deixar entrar a ningú a la botiga. Jo estava a la porta, una
situació ben estranya, entregant encàrrecs. No
ho vaig gaudir gens: la flor és entrar, és mirar,
és aconsellar i tenir un temps pels clients. I no
només és tancar els dissabtes: els casaments
grans no s’estan fent, estan tots ajornats. S’acabaran fent, en principi, però són molts dissabtes de molta feina que estem perdent.
Marc: Nosaltres vam tancar, vam anunciar
amb cartelleria i a les nostres xarxes que obri-
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—
“D’aquest any
esperem ja un Sant
Jordi normal, com
vivíem els anys
anteriors”
—
ríem el divendres per si algun client volia encarregar algun ram. No vam obrir ni vam servir encàrrecs. Molts
clients van fer-nos cas i van venir, també vam perdre segurament algun client que volia recollir el ram el dissabte o diumenge perquè no tenia on amagar la sorpresa.
El negoci de la flor molts cops es veu com una
cosa antiga, del passat. Encara se’n regalen? És
un negoci modern?
Raquel: Jo penso que sí. I ara encara més. S’ha posat
molt de moda el tema de la planta a casa, la gent hi vol
tenir vida després de passar-hi tants mesos. També les
xarxes i tot ens condiciona. Molta gent busca plantes
i flors que ha vist a xarxes. Jo estic fent molta flor per
casa, és un negoci que funciona, però li has de donar
una volta. Ja no és només vendre una planta, has de fer
alguna cosa més.
Marc: La gent encara regala i compra flors. Sí que t’has
d’anar actualitzant, com a tots els negocis, per no quedar-te enrere. Però mira, durant el confinament molta
gent ha estat a casa teletreballant i s’ha adonat que li
falta vida. Hem venut molta planta gran. Molts que
han marxat a l’estranger, on hi ha molta tradició
amb plantes i flors dins de casa, ara al tornar també estan comprant-ne. Sobretot
gent jove. És irònic perquè moltes
d’aquestes plantes que es venen
a països amb molta més tradició
però pitjor clima es cultiven aquí i
s’exporten.
Jordi Pi Lletí / Intus
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Dissabte 24

Club de lectura: El llibre
de la senyora Buncle,
de D.E. Stevenson
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec d’Alicia Gil. Places
limitades. Cal inscripció.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Omplim de roses
la plaça! Ganxet de
guerrilla per Sant Jordi
De 10 a 12 h, a la pl. de l’Onze
de Setembre
Estigueu atents a l’Instagram
crochet_guerrilla i porteu la
vostra rosa de Sant Jordi feta
de ganxet.
Organitza: Crochet Guerrilla
Lectura a diferents veus
A les 12 h, al pati del Centre
Cultural
A càrrec d’Amics del Teatre.
Invitacions al web entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat,
a partir del 19 d’abril.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 25
Jugatecambiental
Pinetons: “Per Sant
Jordi, fem un punt
de llibre”
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: “Atrapant l’aire”
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament de
Ripollet i AMB Parcs

Música sacra:
“Polifonia anglesa.
Del Renaixement
als nostres dies”
Al Teatre Auditori, a les 19 h
Concert de la Societat Coral
“El Vallès”.
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat,
a partir del 19 d’abril.
Amb entrada inversa a taquilla
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Ballet: El llac dels cignes
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Interpretat per Margot Fonteyn
i Rudolf Nuréiev. Entrades a
taquilla, una hora abans.
Organitza: AETMV

—

—
Dimecres 28
Punt d’atenció LGTBI
Telemàticament, de 10 a 13 h
Al telèfon 699 901 651 i per
correu a coordinacio@och.cat.
Organitza: Observatori Contra
l’Homofòbia
Hora del conte: Somnis
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Laberta Delpoblet.
Per a més grans de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció
a b.ripollet@diba.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Dijous 29
Dia Internacional de la
Dansa: Dansa Essencial
A les 18 h, al Teatre Auditori
A càrrec de les entitats de dansa
de Ripollet.
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat,
a partir del 19 d’abril
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Entrades
a partir del
19 d’abril
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Altres
activitats
Proves ràpides de VIH,
sífilis i hepatitis C
Servei anònim, gratuït
i confidencial. Cita prèvia
i consultes al 932 980 642
de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h i de 16 a 18 h.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Gais Positius
Activitats del grup
A la Flor de la Vida
De dilluns a divendres
Activitats per a la gent gran.
Organitza: La Gresca
Formació:
Digitalització comercial
A partir del 19 d’abril
Inscripcions fins al 6 d’abril
a comerciutat@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Feu les
propostes
aquí!

Sant Jordi gastronòmic
Del 16 al 25 d’abril
Una vintena d’establiments
de Ripollet ofereixen plats de
la gastronomia catalana per
commemorar Sant Jordi.
Organitza: Gremi d’Hostaleria
i Restauració del Vallès
Occidental

—
Exposicions
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 6 al 30 d’abril
“Els aromes
de la Provença”
A càrrec d’AFOCER.
Del 12 d’abril al 14 de maig
“Brossa polièdric”
Proposta divulgativa per donar a
conèixer la vida i obra del poeta.
CENTRE CULTURAL
A la Sala 1, del 6 al 30 d’abril
“L’aparador de les
meravelles”
Mostra itinerant del Consell
Català del Llibre Infantil i Juvenil.

Entitats de Ripollet!
La Comissió de la Festa Major us convida
a presentar les vostres propostes!
Fins al 14 d’abril de 2021

Avaluació de propostes: 15 d’abril
Tota la informació a ripollet.cat
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A la Sala d’Art, del 6 al 30 d’abril
“Música del temps”
Una visió de la música a través
de l’obra de cinc artistes,
de diverses tècniques i formats.
Del 23 al 30 d’abril
“Paraules al vent”
Exposició literària amb els treballs
guanyadors del Concurs de Sant
Jordi de l’escola FEDAC Ripollet
Organitza: escola FEDAC Ripollet
PLAÇA D’EMMA MALERAS
Durant tot el mes
“Deportats. Ripolletencs
als camps nazis. 1940-45”
Amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sabadell
i el Museu d’Història de Sabadell.
PLAÇA DE L’ONZE
DE SETEMBRE
Del 16 al 25 d’abril
Cartells de Sant Jordi
Amb treballs dels il·lustradors i
il·lustradores locals Ester Bernal,
Maria Domingo, Sara Medina,
Jordi Porra i Alba, la Pintora de
Somnis.

Participa
en aquesta

Festa

Major
Excepcional!
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REPORT
Punt Lila-LGTBI
jove
Segueix
Ripollet
Jove!

Les persones joves són especialment vulnerables davant conductes masclistes i LGTBIfobes.
Sensible i atent a aquests comportaments discriminatoris, el Casal de Joves de Ripollet porta al
seu ADN l’atenció i acompanyament als joves que
en puguin ser víctimes. En aquest sentit, disposa del Punt Lila-LGTBI jove, integrat l’atenció al
públic i activitat regular que duu a terme amb els
joves del municipi, al mateix Casal, centres educatius i a les activitats en la via pública.
Segons Mar Torres, dinamitzadora del Casal de
Joves, “el Punt Lila-LGTBI jove és fruit del treball
amb els joves de la Festa Major de fa dos anys i de
l’experiència del dia a dia del Casal”.
L’educador de carrer, Francisco
Javier Benito “Patxi”, destaca
la creació d’un “protocol
d’actuació, entre Joventut i el SIAD, a partir
del protocol general
de joventut de la
Generalitat, aterrat
a Ripollet”.

El document marca com treballar la prevenció, detecció i actuació posterior. Torres considera que “la
identificació dels joves amb el Casal pot ajudar a
aquells casos a qui els podia frenar haver d’anar als
serveis socials”.
Malauradament, segons la dinamitzadora, “les persones joves tenen normalitzades determinades situacions de violència i no tenen consciència de la seva gravetat fins que no s’arriba a l’agressió física o sexual”.
Per això, Patxi creu que “és important
posar l’accent en la prevenció. Es
pensa que el focus del problema és en l’oci nocturn,
quan el problema és al

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 014 — Abril 2021
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Casal de Joves
de Ripollet
Espai de trobada de les
persones joves de Ripollet,
d’entre 12 (1r ESO) i 29 anys,
on poden venir a fer ús de
les instal·lacions lliurement
o participar de les activitats
que es proposen des del
Casal.
—Punt Lila
dia a dia”. Tot i l’evolució de la societat, cal estar alerta
a la discriminació de les persones LGTBI, relacions
tòxiques i relacions sexuals no consentides. Mar Torres adverteix de l’especial patiment de “les persones
que s’aparten del model tradicional, sobretot les de
gènere no binari”. A més, l’educador de carrer mostra la seva preocupació pel “ressorgiment d’ideologies
intolerants que fan bandera i legitimen la discriminació. En general, els joves de Ripollet són respectuosos
amb les altres persones, però els que no ho són es fan
veure molt”.
Finalment, la dinamitzadora del Casal de Joves, Mar
Torres, s’adreça a les persones joves que pugui ser víctimes de conductes masclistes o contra seva identitat
sexual que s’adrecin al Casal de Joves. “Estem aquí per
parlar amb tothom. Escoltarem i no jutjarem. També
estem oberts als pares i mares per ajudar-los a arribar
als seus infants. La nostra feina és fer una primera
atenció, orientació i derivació. La nostra funció és
acompanyar en el que digui la persona que ens vingui
a veure, respectant-la i empoderant-la en què vol i decideixi fer, per ser tractada amb dignitat”.
Toni Miralles

—Sala d’estudi
—Tallers i activitats
—Informació i assessorament
—Suport a les entitats juvenils
—Suport en l’organització
d’activitats que vulguis
realitzar
—Bucs d’assaig
Casal de Joves
Espai Kftó
Rbla. de Sant Jordi, 6
Tel. 935 046 024
A/e: joventut@ripollet.cat
680 340 760
@ripolletjove
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CREEM ESCOLA
Ripollet no pot
deixar de banda
les persones
amb TEA
El projecte
al portal de
CareNet

“I és que el problema està en la societat. Elles
i ells –persones diagnosticades amb TEA– ja de
per si són diferents, però la societat és la que els
fa inferiors, els aparta. És contraproduent fer integració sí o sí a l’escola, però no fer-la en la societat.”
La frase que encapçala el text és de la mare d’una
de les més de 100 persones de menys de divuit anys
que viuen amb un diagnòstic de TEA a la ciutat de
Ripollet. Aquest extracte és fruit de la recerca que
l’Ajuntament de la ciutat ha impulsat per a conèixer la situació actual de les persones diagnosticades
amb TEA a Ripollet.
La posició de la mare representa, en bona part, el
que aquesta investigació ha pogut recollir. En aquest
sentit, la recerca ha procurat escapar de la perspectiva
mèdica que impregna de forma constant totes les
dimensions de la vida d’aquestes persones, deixant
espai al fet que aflorin alguns dels problemes que
trobem en la relació d’aquest col·lectiu amb la ciutat.
Això implica fugir de mirades que procuren evitar
l’aparició del TEA, o que treballen per tal que una
persona amb TEA s’assembli el més possible a una
persona considerada “normal”, per tal d’entendre
aquest trastorn com una especificitat humana que
ha de ser igualment respectada. Des d’aquí, el focus
de l’estudi no se centra en l’origen del TEA, com a
quelcom que ha de ser reparat l’abans possible, sinó
en la relació entre una forma diferent de funcionar

amb una societat que no s’hi ajusta i, com ens diu la
mare, acaba apartant aquestes persones.
El treball doncs posa llum sobre com a diferents
espais, especialment l’escola, però també tots aquells
que acaben conformant el dia a dia d’aquest col·lectiu, s’imposen barreres que determinen les possibilitats de viure una vida plena; l’accés al supermercat, la
vida dins l’aula, la gestió d’una crisi a l’espai públic, la
impossibilitat d’anar a una festa major... Aquests són
elements centrals del treball que expliquen la posició
a què, com a societat, acabem relegant al col·lectiu i a
les seves famílies.
Així, a partir d’aquest estudi s’encoratja a treballar des
de perspectives més àmplies i que parteixin de les mateixes experiències de les persones amb autisme, atenent la complexitat del fenomen en el seu context. És
necessari un marc de treball que s’adreci a la diversitat
a través de la supressió de barreres i la facilitació de
suports. Una tasca que s’ha de realitzar en el dia a dia
i sobre les possibilitats materials d’aquestes persones,
acompanyant-ho d’una àmplia tasca de sensibilització
i visibilització que permeti canviar una societat que,
com ens recordava la mare a l’inici del text, falla en la
seva voluntat de ser plural.
Joan Moyà Köhler
Grup de recerca CareNet — UOC
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EN BREU

Mira per què
Mar Cambrollé
demana la Llei
Trans

Taula rodona per parlar
sobre la Llei Trans
Proud Ripollet, amb la col·laboració de l’Ajuntament i l’Observatori contra l’homofòbia, organitzen una taula rodona el pròxim 8 d’abril
sobre la polèmica Llei Trans Estatal, registrada el mes passat al Congrés dels Diputats. Hi
haurà intervencions de Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans Estatal i d’ATA
–Asociación de Transexuales de Andalucía;
Eugeni Rodríguez, de l’Observatori Contra
l’Homofòbia, i de Toni Luque, de Proud Ripollet, que moderarà el debat. En acabar l’acte
hi haurà torn obert de paraules. L’acte es farà
a través de la plataforma Zoom i per participar-hi cal, a més de tenir el programari adequat, demanar l’enllaç per correu electrònic a
participa@ripollet.cat. A més, amb motiu del
Dia de la Visibilitat Trans, el 31 de març, la
bandera trans onejarà a l’Ajuntament.

Nou conveni per a proves
ràpides de VIH
L’Ajuntament de Ripollet, en conveni amb l’associació Gais Positius, reprèn les proves ràpides de VIH,
sífilis i hepatitis C, unes proves confidencials i gratuïtes que, en pocs minuts, et permeten saber si ets portador d’aquests virus. La represa d’aquestes proves
serà el 28 d’abril i es faran els darrers dimecres de cada
mes, a les oficines de Drets Socials. Per a fer-les cal demanar cita prèvia, contactant amb l’entitat Gais Positius al telèfon 932 980 642, de dilluns a divendres, de
16 a 18 h. Per a més informació es pot consultar amb
l’agrupació, al mateix telèfon d’atenció.

La ràdio parla dels drets socials
El pròxim 13 d’abril s’estrena en nou programa de Ripollet Ràdio, DRETS, converses sobre drets socials, presentat
per Marta Gili (a la foto). Després de la bona acollida del
pilot, que va versar d’un cara a cara intergeneracional del
8M, l’espai abordarà el Trastorn de l’Espectre Autista
(TEA), amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació
sobre l’Autisme. A la localitat, hi ha més d’un centenar de
persones menors de 18 anys amb TEA. Al programa es
farà un avanç de l’estudi-diagnosi del TEA a Ripollet, realitzat per la UOC i comptarà amb la participació de Joan
Moyà Köhler, del Grup de recerca CareNet i d’una família de Ripollet participant en el treball. Mensualment,
tractarà un tema diferent relacionat amb els drets socials i
la seva afectació i tractament a Ripollet.

Noves ajudes al lloguer
per a la gent gran
Fins al dia 30 d’abril està obert el termini perquè les persones 65 anys o més
en risc d’exclusió social demanin una
subvenció per al pagament del lloguer
per facilitar l’accés i la permanència en
un habitatge en règim de lloguer, sempre que el preu del lloguer sigui, com
a màxim, de 800 €. Aquestes ajudes,
provinents de la Generalitat, serveixen
per pagar el lloguer del domicili habitual, sempre que s’hi estigui empadronat. L’import mensual de la subvenció
és d’un màxim de 200 €.
Més informació
Per fer
el tràmit!
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FEM MEMÒRIA
L’espai públic històric
de Ripollet, 1a part
Arran del
plantejament de
la remodelació
del nucli antic de
Ripollet, l’Ajuntament va encarregar un estudi
de l’espai públic
històric, fet pels
arquitectes Marc
Manzano i Victòria Caballero,
que ha permès
Plànol de Ripollet de l’any 1856
Arxiu CIP Molí d’en Rata
descobrir i desgranar detalls de
l’urbanisme ripolletenc, des de l’edat mitjana fins
a l’actualitat. Aquest treball, que s’ha trobat amb
l’obstacle dels moltíssims documents destruïts
als arxius de Sant Cugat o Barcelona, ha completat un recull exhaustiu de les diferents etapes de
creixement de la vila i els seus principals elements
distintius, a tenir en compte en les intervencions
que s’hi realitzin, per tal que siguin respectuoses
i potenciïn l’essència del Ripollet de sempre.
L’estudi parteix de l’alta edat mitjana, quan les fonts
bibliogràfiques consideren Ripollet com un territori recorregut per antics camins de transhumància que unien altes nuclis urbans, uns camins que
han evolucionat fins a ser, avui, alguns dels principals carrers del centre ripolletenc. La vertebració de
l’administració eclesiàstica amb petites parròquies i
monestirs va traduir-se en la construcció de l’església
romànica de Sant Esteve, vinculada aleshores al monestir de Sant Cugat. Posteriorment, al segle X, tro-

bem referències al
Palau Ausit, un
petit poble emmurallat. També
hi ha indicacions
documentals de
la presència d’un
castell, que la hipòtesi de l’estudi
situa on actualment hi ha el Col·
legi de les Germanes Dominiques.
No seria ben bé
un castell pròpiament dit, sinó un recinte fortificat. Això facilita el
creixement de Ripollet i es construeixen una sèrie de
recs a cada costat del riu per al regadiu de la Sèquia
Monnar.
A l’edat moderna, els edificis es van començar a
agrupar al voltant de l’església partint dels carrers
dels Afores, Isabel la Catòlica i la plaça d’en Clos. Al
segle XVI, el creixement es va produir també al llarg
dels camins que sortien en direcció a Santa Perpètua
i Montcada, com podria ser l’eix que formava el carrer Calvari. A principis del segle XIX, Ripollet va ser
parcialment destruït per les guerres napoleòniques,
quan es van cremar l’església i els documents de l’arxiu parroquial. Però mig segle més tard, la població
comença a créixer al voltant del nucli vell i formant
nous vials, com el carrer Nou i la plaça de l’Onze de
Setembre. A finals de segle Ripollet, va rebre el títol
de Vila i el segle següent, el XX, viu la seva transformació més extraordinària amb l’arribada massiva
d’immigració provinent de la resta d’Espanya.

Publicitat institucional
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Amb els
Vehicles de Mobilitat
Personal

no te la juguis

Recorda!

Sancions de 60 a 1.000 €

—Cal tenir més de 16 anys
—La velocitat màxima
és de 25 km/h
—Només pot circular
una persona per vehicle

—Les persones adultes
responsables dels menors
infractors hauran d’assumir
el cost de la sanció

Consulta
l’Ordenança!
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Opinió
Construïm Ripollet

Estimen els nostres barris

Malgrat el gran impacte de la pandèmia per COVID-19,
des d’un inici les regidores i l’Assemblea de Decidim vam
decidir que havíem de treballar per tal que aquesta crisi
afectés el menys possible als objectius de govern. Fruit
d’aquest treball s’ha pogut concretar la realització de dos
projectes amb una gran importància per a la nostra ciutat:
la reforma del poliesportiu i la construcció de l’arxiu municipal. L’actual poliesportiu municipal és una instal·lació
que amb els anys ha quedat desfasada i que acumula problemes diversos, molt dels quals (gimnàs situat a un soterrani i sense llum natural, distribució inconnexa de sales i
dependències, vestidors que no responen a les necessitats
actuals...)no es poden resoldre sense una reforma integral.
Aquesta reforma es va començar a treballar el mandat passat pel regidor d’Esports Ramiro Moldes, i va ser presentada al mes de febrer per l’actual regidora d’aquesta àrea,
Andrea Guijarro. El projecte s’ha realitzat conjuntament
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la primera fase de la remodelació, finançada per l’AMB i la Diputació de Barcelona, s’encetarà a partir de l’últim trimestre de
2021 i suposarà la construcció d’un nou edifici on anirà
situat el nou gimnàs i una part dels nous vestidors. També
durant el darrer trimestre de 2021 s’encetarà la construcció de l’arxiu municipal. De nou un projecte treballat amb
l’AMB, en un treball iniciat durant el mandat passat pel
regidor de Patrimoni i de Memòria Història, David Fontanals. El nou arxiu serà un edifici modern i sostenible que
es construirà al carrer de la Salut, a l’aparcament Antic Casino, i suposarà la fi d’un dèficit històric de la nostra ciutat
que permetrà assegurar la conservació del patrimoni documental de Ripollet així com avançar a la modernització
de l’administració local. La reforma del poliesportiu i la
construcció de l’arxiu són una demostració de la necessitat
del treball continuat i constant i de com els grans projectes
necessiten de temps per materialitzar-se. Són també una
mostra del compromís de Decidim, com a govern i com
a Assemblea, amb la nostra ciutat i amb les persones que
hi viuen per tal de seguir, entre tots, construint Ripollet.

Durant el mes de març el PSC de Ripollet ha començat
una nova acció, apropar-se i conversar amb tots i totes les
persones, treballadors i propietaris de negocis de cadascun
dels barris del municipi, ja que el nostre partit no entén la
política d’una altra manera que no sigui estar al costat dels
veïns i veïnes.
Estarem a peu de carrer els pròxims 2 anys, divendres a les
tardes i dissabtes al matí, per tal que la gent ens faci arribar les idees, demandes, queixes i propostes per a tenir un
barri més digne i més valorat. Es visitaran tots els racons
de Ripollet, el PSC trucarà a totes les portes dels negocis
de la ciutat.
Tot aquest coneixement del dia a dia s’incorporarà al nostre programa electoral per les municipals del 2023 i servirà per planificar i aportar solucions tan ràpides com sigui
possible als problemes de la ciutat.
Tots som conscients que Ripollet està molt brut i mal
mantingut, tenim deficiències molt importants en infraestructures, seguretat, amb un preu de les llars molt elevat, sense serveis per oferir als joves que han de marxar fora
del municipi, seguim sent la tercera ciutat del Vallès amb
la taxa d’atur més elevada, i a més a més el Govern actual
demostra, en el dia a dia, la seva incapacitat de gestió i resolució dels problemes actuals.
El PSC vol parlar de tot i amb tothom! Volem parlar amb
vosaltres, que ens aporteu els detalls de les deficiències, les
idees que tingueu per a implementar o millorar nous serveis a la població i sobretot, estar al costat vostre. Estem
oberts a tot i a tothom!!
Som un equip jove, amb moltes ganes de millorar la nostra ciutat, i per això volem que tots els veïns i veïnes i els
seus negocis participin, la ciutat és de tothom i entre tots
i totes la farem millor. Ens ajudes? Estem convençuts que
comptem amb tu!
Tots i totes estimen els nostres barris.
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Nuestro cuaderno de quejas

Ja era hora!

Pronto llegaremos al meridiano de la legislatura y Ripollet
sigue teniendo un déficit de atención en muchas cuestiones del día a día que nuestro gobierno no alcanza en resolver o cuya velocidad de resolución sigue siendo muy lenta.
Sin ir más lejos, desde Ciudadanos hemos elaborado un
decálogo para visualizar las quejas que en cualquier barrio
de nuestra ciudad suelen ser motivo de comentario: 1º. La
intervención en la limpieza de nuestros espacios públicos
deja mucho que desear. Es necesario potenciar el servicio
al tiempo de abordar políticas de educación y control de
los mismos. Las paredes del cementerio se encuentran en
un estado lamentable. 2º. El aparcamiento y circulación
en Ripollet sigue siendo un caos. Nos hemos dotado de
un reglamento para controlar el uso de los patinetes en
nuestras calles, pero no se visualiza el control de su cumplimiento por parte de la Policía Local. 3º. Nuestro Ayuntamiento debería adoptar una posición más activa en el
control de las “okupaciones” ilegales de viviendas, en tanto
que dicha actividad genera innumerables problemas a las
Comunidades de Propietarios que los deben de soportar.
4º. La recuperación de los espacios del Río Ripoll avanza
tímidamente en nuestras lindes con Barberà del Vallés. Lo
cierto es que al cruzar el puente hacia el Barrio del Pont
Vell, los cañaverales pueblan el paisaje. 5. Cortes en los suministros de electricidad: Nuestro Ayuntamiento debería
ser más contundente a la hora de defender las mejoras por
parte de las empresas suministradoras. 6. Abandono municipal de los barrios de Can Tiana-Pont Vell así como del
de Can Mas. Parece que todos los recursos de la administración estén destinados al centro de Ripollet. 7. Ripollet
no puede seguir estando entre los primeros municipios
del paro en nuestra comarca. 8. Nos gustaría que la Corporación defendiera la existencia del Servicio de Pediatría
en el CAP Els Pinetons. 9. El nuevo modelo de gestión de
residuos que nuestro gobierno ha aprobado, denominado
“porta a porta” va a ser un caos. 10. La carga impositiva a
los ciudadanos no ha dejado de subir.

Un dels equipaments de Ripollet més utilitzat pels veïns
i veïnes del municipi és el poliesportiu: abonats, escoles,
esportistes, entitats, famílies... que de forma intensiva utilitzen les pistes, els gimnasos i les piscines.
Aquest ús intensiu ha fet que l’espai hagi anat a poc a poc
degradant-se, evidenciant un manteniment que queda
curt per un edifici amb tants anys i amb una freqüència
d’ús tan elevada. L’envelliment de les instal·lacions salta a
la vista.
A més, el creixement desordenat de l’equipament fa que
en l’actualitat no hi hagi una lògica en els espais, que sovint no són suficients per atendre les demandes de les persones usuàries.
Després de molt anunciar-ho i més tard del previst, sembla que finalment aquesta tardor començaran les obres
per la reforma del poliesportiu.
En aquesta primera fase de la reforma l’ajuntament diu
que es gastarà gairebé 5 milions d’euros i que faran nous
tots els vestidors, un nou gimnàs, sales per activitats dirigides i per oficines i entitats. És una bona inversió, però creiem que reformar el poliesportiu bé s’ho val... Ja era hora!
Aquestes millores beneficiaran a moltíssimes veïnes i veïns
de la nostra ciutat, que des de fa temps venen reclamant.
Ens diuen que encara caldrà una segona fase d’obres per
completar tota la remodelació. El GRUP MUNICIPAL
SOM RIPOLLET creu que cal començar “ja!” a treballar
per projectar aquesta segona fase per a evitar més demores
i a veure si és possible iniciar els treballs quan acabi aquesta primera fase.
Només desitgem que l’espera hagi valgut la pena i que la
reforma que ara tot just començarà ens porti el poliesportiu que necessitem a la nostra ciutat. Que ofereixi més
espais i més grans per encabir totes les activitats. Que respongui a les expectatives de veïns i veïnes. De la mateixa
manera que hem negociat amb l’equip de govern la reactivació per a la construcció de la RESIDÈNCIA , donarem
tot el suport necessari per a la remodelació d’aquest equipament esportiu. Les nostres veïnes i veïns s’ho mereixen!
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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 APCAV Radiofaro (1r) / DRETS, converses
sobre drets socials (2n) / Així Som - Aspasur (3r) /
Entretots (4t)
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) / Cor Blau - CB Ripollet (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

No ens sortim del camí.
Protegim la natura

Els prats que rodegen el nostre municipi tenen una sèrie de camins que s’han anat creant a força de passar-hi. Molts paisatgistes quan projecten
un jardí no en fan de camins i esperen que el pas de
la gent els vagi obrint a poc a poc perquè aquests
seran els camins més còmodes, sigui pel pendent o
perquè és el camí més curt per arribar a un lloc o
perquè resulta més agradable. On no acostuma a
passar-hi la gent és on es poden desenvolupar diversos habitats, on hi poden prosperar diferents éssers vius. Per això, és molt important, tant si un camina per al bosc o per un prat, respectar els passos
establerts perquè d’aquesta manera respectarem la
natura i, especialment, espècies vulnerables, que
són aquelles que han experimentat una disminució
de la seva població, sigui perquè ha estat sobreexplotada, o perquè el seu hàbitat s’ha destruït o per
altres pertorbacions ambientals. Es tracta doncs
d’espècies que, de seguir en les mateixes condicions, es poden trobar en perill en un futur pròxim.

Aquest és el cas de la sàlvia valentina, existent a casa
nostra. A Ripollet, podem trobar una petita població
de sàlvia valentina en el parc de Gassó Vargas. Es tracta
d’una espècie endèmica definida com a vulnerable segons el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Es
coneix a l’altiplà del Moianès i a la plana del Vallès, tot i
que al Vallès feia més de seixanta anys que no se’n veia
cap, fins que el 2010 se’n van trobar una petita població en uns terrenys del parc de Gassó Vargas.
El lloc on va ser trobada, per la seva proximitat a la
zona urbana, no és fàcil que pugui prosperar. Per
aquest motiu, és aconsellable mantenir un règim de
segues especial que faci que la planta pugui fructificar
i així expandir-se. Per això, es va planificar mantenir la
planta sense retallar als mesos d’estiu i, finalitzada la
fructificació, procedir a la sega de tota la zona per tal
d’evitar que les plantes de la vora creixessin en excés i
li fessin ombra. És evident que un altre dels perills és
que es trepitgi i, per això, és molt important passejar
seguint els camins.
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LA CONTRA
Laura Dulcet

Repassa
el programa
de l’AETMV

Presidenta de l’Associació d’Espectadors
L’Associació d’Espectadors del
Teatre del Mercat Vell s’encarrega, des de fa més d’un quart
de segle, de portar al Teatre
Auditori la millor programació professional de totes les
branques de les arts escèniques.
Aquest Sant Jordi presenten el
llibre del seu 25è aniversari,
ple de sorpreses.
Què podem esperar
del llibre?
Vam fer un 25è aniversari ple d’activitats i volíem que allò que es va
fer no es perdés en el record. També ens serveix com a agraïment a
tota la gent que hi va participar.
Per exemple, el dia 25 de cada mes
es feia el “Movem el teatre!”, amb
activitats molt diverses on van
participar-hi molts actors que ens
van estar seguint i treballant tots
aquells dies. Volíem que el seu
treball quedés reflectit al llibre,
així com recordar a tot el poble
els objectius de l’Associació. Hi ha
moltes fotografies perquè tothom
s’hi pugui trobar, juntament amb
unes reflexions finals nostres sobre el fet escènic.
No serà una presentació
normal, sinó amb
espectacle.
Ho hem de fer així. Volem convertir aquell dia en una festa, pre-

sentar el llibre i fer un concert
de jazz. La presentació la farà
l’Anthus, que és un artista que
ja ha vingut a Ripollet a fer
altres conferències i després
de la presentació farà el seu espectacle.
Com està responent el
públic a la reobertura
del Teatre, tot i les
restriccions?
Estem podent fer tota la temporada 20-21, només vam haver de reprogramar un espectacle per unes
setmanes més tard. Com que l’aforament és limitat tenim entrades
exhaurides a tots els espectacles. I
ens ha sabut greu perquè, durant
el tancament municipal, molts
socis de fora de Ripollet
no han pogut assistir. A
més, molts socis grans
han preferit quedar-se a
casa, i ho entenem.
Per contra, no sabem si pel tipus
d’espectacle o
pel confinament municipal, hem tingut
un públic nou,
de Ripollet i molt
més jove. I ens
agradaria poder
continuar arribant
a tota aquesta gent,

—
“Volem
convertir la
presentació
en una festa”
—
que s’animessin a continuar amb
l’associació. Perquè, si podem fer
tot això, és perquè hi ha l’associació, que s’aguanta pels socis.
Aquest mes d’abril
teniu un detall amb
el Dia Internacional
de la Dansa.
Com que aquí Ripollet sempre s’ha celebrat molt i tenim
moltes escoles de dansa, els
fem un petit regal per als seus
alumnes. Ja fa unes quantes
temporades que portem un
espectacle de dansa en viu,
on els alumnes d’aquestes
escoles tindran un descompte. A més, tindrem
una retransmissió històrica
amb el Llac dels Cignes interpretat per Nuréiev, que és el
súmmum.
Jordi Pi Lletí / Intus

