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Sumari — Ripollet Impulsa reobre l’oficina del parc dels Mestres Pàg. 6
Parlem de l’economia social i solidària Pàg. 8 Els patinets elèctrics sota
les normes de trànsit Pàg. 14 Redescobrim com era el nucli antic de
Ripollet (II) Pàg 16 Tornen les proves gratuïtes i confidencials d’ETS
Pàg. 18 Renaturalitzar el tram del riu entre ponts Pàg. 23 Entrevista
a Francesc Inglada, president del centenari CF Ripollet Pàg. 24
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Dia
Internacional
dels Museus
2021

Recuperar i reimaginar
El mes de maig arriba després de l’embranzida del Sant
Jordi i la progressiva recuperació de la presencialitat en
la vida sociocultural local. Com a activitat més desta
cada trobem la programació de la commemoració del
Dia Internacional dels Museus, que enguany duu el
lema “El futur dels museus: recuperar i reimaginar”.
Aprofitant l’aturada de màquines del CIP Molí d’en
Rata, a causa de la pandèmia, el museu local ja venia
treballant en la línia proposada pel Consell Internaci
onal dels Museus de reformular els serveis i la relació
dels equipaments museístics i el patrimoni local amb
la ciutadania. Així, es parteix de l’objectiu principal de
l’Ajuntament, que és atreure la població al CIP com
espai per a tothom, des del públic familiar, a les perso
nes grans perquè les connecta amb el seu passat i fins a
la persona nouvinguda perquè conegui d’on ve Ripo
llet i el seu patrimoni. En segon lloc, s’està treballant
en les línies estratègiques que ha de tenir l’equipament
en l’àmbit de col·lecció, exposicions, recerca i cura del
patrimoni de tot el municipi, posant la ciutadania al
centre i al CIP com a espai de referència del patrimoni.

De cara al futur, la idea és potenciar la col·lecció local
(arqueologia, art, eines del camp, de farmàcia, objec
tes quotidians i instruments musicals), amb l’organit
zació d’exposicions temàtiques a l’espai actualment
ocupat per la mostra d’Andreu Solà, que serà retirada
després de l’estiu. La voluntat municipal és continuar
estudiant, de la mà de la seva família i la Universitat
Autònoma, la figura i obra de l’excepcional i polièdric
pintor modernista local, que com més s’investiga, més
interessant resulta. És per això que les jornades del 14
al 16 de maig són una oportunitat per revisitar l’ex
posició. A més, s’ha programat un espectacle de petit
format que connecta els objectes amb les emocions,
a més d’activitats en línia, com ara l’enquesta “Quin
museu vols per Ripollet” i la publicació de testimonis
de ciutadans reflexionant sobre l’equipament, entre al
tres, a través de les xarxes socials @ripolletcultura. La
COVID-19 ens deixa per davant un llarg camí per a la
reparació de la crisi que ens ha portat. Ara toca recu
perar i reimaginar el nostre passat per assolir un futur
nou i millor, entre tots i totes.
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AGENDA
NOTA: Els actes poden
canviar o anul·lar-se a
causa de les mesures
contra la COVID-19 que
es decretin. En cas de
dubte, consulteu amb
l’organitzador.

Dissabte 1
24a Milla Urbana
de Ripollet: Memorial
Juan Suárez
A les 17.30 h, a l’av.
del riu Ripoll
Inscripcions a ripolletua.com.
Organitza: Ripollet Unió Atlètica

—
Diumenge 2
Jugatecambiental
Pinetons:
Mandales de natura
D’11.30 a 13.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot:
Explora el teu parc
D’11.30 a 13.30 h, al parc
Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—

Dilluns 3
Xerrada: “Recursos
per a prevenir
l’assetjament escolar.
L’empoderament
familiar i grupal”
De 18.30 a 20 h, en línia
A càrrec de Benet Andújar.
Activitat oberta. Cal inscripció
a afa@ripollet.fedac.cat.
Organitza: AFA FEDAC Ripollet

—
Dimarts 4
Club de lectura infantil:
El Senyor Magnòlia,
de Quentin Blake
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants de 5 a 7 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Xerrada: “Primeres
passes: Infants de 7 a 12
anys”
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
Activitat inclosa dins el cicle
“Llegir: el viatge infinit”.
A càrrec de Sònia Fernàndez.
En directe al canal de YouTube
Ripollet TV.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Mira la
xerrada a
Ripollet TV!

—

Dijous 6
Club de còmic infantil:
Astrid Bromuro,
de Fabrice Parme
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants de 8 a 11 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 7
Teatre: Akelarre
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Espectacle de cabaret a càrrec
de la companyia The Feliuettes.
Organitza: AETMV

—

Compra les
entrades!
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Inscripcions

Dissabte 8
Robòtica en família:
Taller d’impressió 3D
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. Preu: 4 €
per infant.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 9
Jugatecambiental
Pinetons: Aprenem a
dibuixar insectes
D’11.30 a 13.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Memory del parc
D’11.30 a 13.30 h, al parc
Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dilluns 10
Preinscripció a les
escoles bressol
municipals
Fins al 21 de maig
Inici de la presentació de
sol·licituds.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Cafè literari:
El sentit d’un final,
de Julian Barnes
A les 15.30 h, en línia
Organitza: AETMV

—
Dimarts 11
Xerrada: “I després,
què? Adolescents a
partir de 12 anys”
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
Activitat inclosa dins el cicle
“Llegir: el viatge infinit”.
A càrrec de Sònia Fernàndez.
En directe al canal de YouTube
Ripollet TV.
Organitza:
Mira la
Ajuntament xerrada a
de Ripollet
Ripollet TV!

Dimecres 12
Hora del conte:
La bruixa poruga
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Mima Teatre.
A partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 13
Club de còmic juvenil:
Cloenda
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a joves de 12 a 16 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 14
Llegir el Teatre:
L’emperadriu del
Paral·lel, de Lluïsa
Cunillé
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Mònica López,
d’Amics del Teatre.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la
Biblioteca Municipal.
Organitza:
Ajuntament
de Ripollet

—

Nits de Música:
Elvis i els seus amics
A les 20 h, al Teatre Auditori
A càrrec d’Ángel Esteve, Rafael
López i Ramon Argenté.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
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REPORT
Ripollet Impulsa
reobre l’oficina
del centre
El Club de
la Feina en
línia!

El pròxim 3 de maig reobrirà l’oficina del
parc dels Mestres, antigament coneguda com el
Club de la Feina, actualitzada a les noves necessitats laborals i empresarials i a les mesures sanitàries actuals. Operarà en horari de matí i amb cita
prèvia. Durant aquest any de pandèmia, l’Àmbit
de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament
de Ripollet ha reformulat i multiplicat els serveis
a les persones en recerca de feina i a l’emprenedoria, sota el paraigua Ripollet Impulsa. Ara, amb
aquesta reobertura es vol fer un pas endavant per
recuperar, acostar i ampliar l’atenció a la ciutadania en la recerca de feina, l’emprenedoria i assessorament al comerç. El volum d’atencions
al teixit empresarial, comerços i persones, que es fa des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, ha augmentat de
forma significativa des de l’aparició de
la pandèmia i es preveu un increment
significatiu de demandes en els pròxims
mesos, tenint en compte la situació actual de crisi econòmica, social i laboral,
que requereix el màxim suport i cobertura a les necessitats de la població.

Suport a la cerca de feina
L’espai facilitarà la inscripció al Servei Local d’Ocu
pació i sessions d’orientació laboral individualitza
da a les persones usuàries dels serveis d’ocupació
de l’Ajuntament i dels seus programes d’orientació
laboral. Paral·lelament, es mantindran els serveis en
línia del Club de la Feina, la Sala de recerca de feina
presencial del carrer de Sant Sebastià, 26 i les sessi
ons d’orientació laboral, en format individual i/o
grupal i cita prèvia.
L’últim any, el Servei d’Orientació ha realitzat 459
noves inscripcions al Servei Local d’Ocupació, 1.602
orientacions laborals i 361 insercions laborals.
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Serveis per emprendre un negoci
—Informació i orientació sobre tràmits, finança
ment i recursos per emprendre.
—Assessorament personalitzat en l’elaboració i des
envolupament del model de negoci.
—Formació en competències en gestió empresarial.
—Serveis com a Punt PAE acreditat per a la constitu
ció ràpida d’empreses.
—Suport tècnic a la consolidació de projectes.
—Serveis complementaris en funció de les necessi
tats: formació i assessorament especialitzat en tec
nologies de la informació, mediació per al finança
ment, serveis per a segones oportunitats i serveis
facilitadors de traspàs de negocis.
En els darrers tres anys, el Servei d’atenció a les perso
nes emprenedores i acompanyament a l’emprenedo
ria col·lectiva ha fet costat a més de 50 projectes fins
a la tramitació de la seva alta d’empresa i ha realitzat
més de 800 serveis d’informació a persones emprene
dores i 1.600 a empreses. Alhora, ha fet més de 1.400
serveis de consolidació empresarial.
Des d’aquest servei, 500 persones emprenedores s’han
pogut formar en competències bàsiques empresarials
així com 370 persones vinculades ja a l’empresariat
local consolidat han pogut ampliar els seus coneixe
ments laborals. A més dels serveis que des de fa anys
s’ofereixen, actualment es disposa també el servei de
suport i acompanyament a l’emprenedoria col·lectiva
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sota els valors i amb els recursos a
disposició de l’economia social i
solidària, servei de suport integrat
dins del Departament d’Empresa,
amb mirada transversal i a disposi
ció de l’associacionisme i la ciuta
dania de Ripollet.
Suport al comerç local
El comerç és un dels principals
motors econòmics del municipi i
un instrument per a la millora de
la cohesió social i la convivència.
Es treballa per promoure un mo
del de proximitat i oferir serveis
especialitzats al sector comercial,
impulsant associacionisme i dina
mitzant les zones comercials. Tam
bé es dona suport als comerços.
Els serveis que s’ofereixen són:
—Atenció individualitzada als
comerços locals: normativa,
tràmits, actualització de dades i
cens de comerços locals.
—Informació i tramitació de la
targeta local de fidelització de
clients: Targeta Més i Market
place.
—Dinamització de locals buits.
—Informació de subvencions i
ajudes.
Atenció amb cita prèvia
de Ripollet Impulsa
al parc dels Mestres
Orientació laboral
Dimarts i divendres, de 9 a 14 h
Tel. 935 807 642
A/e: orientacio@ripollet.cat
Emprenedoria i Comerç
Dilluns, de 9 a 14 h
Tel. 935 807 642
A/e: comerciutat@ripollet.cat
empresa@ripollet.cat
@ripolletimpulsa
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FEM XARXA
Impuls de
l’Economia
Social i Solidària
(ESS) des de
l’Ajuntament

L’impuls de l’ESS des dels ajuntaments, de
manera transversal i com a política pública, és una
reivindicació del moviment que l’Ajuntament de
Ripollet ha fet seva des de fa ja uns anys.
Una altra de les reivindicacions del moviment és la divulgació, regular i permanent, de què
és l’ESS, ja que sense el coneixement per part de la
ciutadania es fa difícil el seu ús i el seu aprofitament, per més polítiques públiques locals que es
facin. D’aquesta voluntat neixen aquestes línies.
L’Economia Social i Solidària és una pràctica socio
econòmica, alhora que s’ha anat configurant també
com a moviment social. Ras i curt, són totes aquelles
pràctiques econòmiques que posen la vida de les
persones i les seves necessitats al centre de l’activitat
socioeconòmica. Tradicionalment, han estat les coo
peratives (de treball, agrícoles, de serveis, de consum,
etc.) les que han impulsat l’ESS, s’han federat i han
creat estructures d’intercooperació per fer-se més
fortes. No obstant això, hi ha altres fórmules jurídi
ques (associacions, societats laborals, mutualitats,
fundacions...) que, mitjançant les seves pràctiques,
també es reconeixen com a ESS i configuren avui en
dia un ampli ventall d’experiències socioeconòmi
ques que agafen tot el ventall de possibilitats (de la
producció al transport, consum, distribució...) i que

constitueixen el que ja és un autèntic mercat social,
on hom comparteix valors, principis i regles i on la
vida de les persones i les seves necessitats són el centre
de l’activitat econòmica.
El moviment de l’ESS, així com algunes administra
cions, reclamen la proactivitat de les administracions
en el foment de l’ESS i plantegen que cal una mirada
transversal de tot l’Ajuntament per virar els models
socioeconòmics cap a models més sostenibles, auto
centrats, relocalitzats i posant la vida i les necessitats
de les persones d’aquell mateix territori al centre de
les propostes socioeconòmiques que s’impulsin des
dels consistoris.
L’Ajuntament de Ripollet ja fa temps que ho fa i és
per això que proposa a la ciutadania que s’hi afegeixi.
Les possibilitats de l’Administració en aquest sentit
són finites i cal també, i sobretot, una ciutadania
proactiva, engrescada, interessada i valenta per, mit
jançant la coparticipació i la complementarietat, teixir
ciutats amables que no deixin a ningú enrere.
Arnau Galí i Montiel / Tècnic d’ESS
a l’Ajuntament de Ripollet
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Dia Internacional
dels Museus/
2021

Mira el
patrimoni
local de
Ripollet!

Teatre: Cosas que
se olvidan fácilmente
Dijous 13 de maig,
a les 17.30 i 20 h
Divendres 14 de maig,
a les 17.30 i a les 20 h
Dissabte 15 de maig,
a les 12.30, 17.30 i 20 h
Diumenge 16 de maig,
a les 10, 12.30 i 17.30 h
En un espai sorpresa del CIP
Molí d’en Rata
Amb Xavier Bobés
Aforament: 5 persones per
passi. Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Portes obertes
al CIP Molí d’en Rata
Divendres 14 i dissabte
15 de maig, de 17 a 20 h
Diumenge 16 de maig, de 10
a 14 h i de 17 a 20 h
Visita comentada
al molí fariner
Dissabte 15 de maig, a les 17 h,
i diumenge 16, a les 10.30 h,
al CIP Molí d’en Rata
Aforament limitat. Reserves
a molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Visita a l’exposició
“Andreu Solà. La mirada
d’un ripolletenc a la
Catalunya modernista”
Dissabte 15 de maig, a les
18.30 h, i diumenge 16, a les
12 h, al CIP Molí d’en Rata
Aprofiteu les darreres
oportunitats per fer una visita
comentada a l’exposició.
Aforament limitat. Reserves
a molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Taller familiar:
Conèixer el món pagès
A les 12 h, al CIP Molí
d’en Rata
Aforament limitat. Reserves
a molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Activitats a xarxes
socials
Estigues atent als RipoQuiz i
tots els continguts a les xarxes de
Ripollet Cultura la setmana del
Dia Internacional dels Museus!

—
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Dissabte 15

Dilluns 17

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. Preu: 4 € per infant
(preu dels ingredients no inclòs).
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Hora del conte i màgia:
Canvia el xip. Recicla’ls!
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants de 4 a 10 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Fem dissabte: Bitxos
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de la Cia. Patawa.
Per a infants d’1 a 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 16
Jugatecambiental
Pinetons: Fem un quadre
de primavera
D’11.30 a 13.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dimecres 19
Darrer dia de la
campanya “Paraules
juganeres”
Als aparadors de la UCR
Campanya de promoció dels
comerços associats a l’entitat.
El sorteig dels premis es farà
divendres, 21 de maig, a les 14 h.
Organitza:
Unió de
Mira les
Comerciants
bases de la
de Ripollet
campanya!

Jugatecambiental
Massot: El gran arbre
D’11.30 a 13.30 h, al parc
Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Club de lectura ChickLit:
El guardián,
de Nicholas Sparks
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Tamara Marín.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

—

Dijous 20
Xerrada: “Gestió
emocional per a famílies”
A les 19.15 h, en línia
A càrrec d’Anna Becerra.
Activitat oberta. Cal inscripció
a afa@ripollet.fedac.cat.
Organitza: AFA FEDAC
Ripollet

—
Divendres 21
Teatre: Kràmpack
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
La comèdia d’èxit més divertida
i irreverent de Jordi Sànchez,
encara molt vigent, 25 anys
després de la seva estrena.
Organitza: AETMV

—

Compra les
entrades!
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Diumenge 23
Jugatecambiental
Pinetons: Qui viu
al parc? Bioblitz
metropolità
D’11.30 a 13.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: A la recerca
d’animals! Bioblitz
metropolità
D’11.30 a 13.30 h, al parc
Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dimecres 26
Club de lectura:
Un amor, d’Alejandro
Palomas
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec d’Alicia Gil.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Divendres 28
Nits de Música:
Història del cinema
musical nord-americà
(54a sessió)
A les 20 h, al Teatre Auditori
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

Exposicions

—
Diumenge 30

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Jugatecambiental
Pinetons: El joc de
l’alimentació sostenible
D’11.30 a 13.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

De l’1 al 29 de maig
“XV Copa del món FIAP
de clubs”
Mostra del certamen organitzat
per la Federació Internacional de
l’Art Fotogràfic.
A càrrec d’Acció Fotogràfica
Ripollet

Jugatecambiental
Massot: Endinsa’t
a l’energia i l’aigua
de casa!
D’11.30 a 13.30 h,
al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—

Fins al 14 de maig
“Brossa polièdric”

Del 17 al 31 de maig
“NuesTrans vidas
importan”
Exposició de l’ATA emmarcada
dins els actes del Dia Internacional
contra la LGTBI-fòbia.

Mira els
vídeos de
l'exposició!
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CENTRE CULTURAL
Sala 1
Del 5 al 31 de maig
“Club de Futbol Ripollet. 100
anys d’història”
Exposició commemorativa
del Centenari de l’entitat.
Sala d’Art
Del 5 al 31 de maig
“Finestres a l’art”
Mostra de treballs dels alumnes
de pintura del Centre Cultural.
PL. ONZE DE SETEMBRE
A partir del 14 de maig
“Deportats. Ripolletencs
als camps nazis. 1940-45”

—
Altres activitats
Activitats del Casal
de Joves
Cada dilluns, a les 18 h
Estampació tèxtil
Més
Cada dimarts, a les 18 h
informació
Cuina
Ripollet
Divendres 7
Jove!
Orientació acadèmica
Dimecres 19, a les 17 h
Recerca de feina
Dimecres 26
Tuppersex pedagògic
Tots els actes anteriors tenen les places
limitades. Inscripcions i informació a
joventut@ripollet.cat i @ripolletjove.
Dies 8,15 i 22 de maig,
a les 18 h, al Teatre Auditori
Marató de cinema jove
Per a joves a partir de 12 anys. Invitacions
a entrades.teatreauditoridelmercatvell.
ripollet.cat.

Ajuts al
pagament
del lloguer
2021
Data límit d’admissió
de sol·licituds
4 de juny de 2021
Lliurament
de documentació
Presencial
OAC
C. de Balmes, 4
citaprevia.ripollet.cat
En línia
gencat.cat

Fes el
tràmit
Més informació a
Oficina d’Habitatge
Tel. 935 046 000
A/e: habitatge@ripollet.cat
ripollet.cat
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EN BREU
Dia dels Museus 2021

Comencen les sessions de treball
pel futur viver d’empreses
A la primera reunió hi van assistir 24 persones, repre
sentant a emprenedors, empreses, centres educatius i
entitats locals, juntament amb personal tècnic muni
cipal. El Viver d’empreses és un dels punts sorgits del
Pla de Xoc i preveu ocupar uns 400 m2 d’una nau mu
nicipal en terreny industrial, al polígon Cadesbank, on
s’hi destinaria part de l’espai a l’emprenedoria així com
a la creació de sinèrgies entre empreses. Al mes de maig
hi ha prevista una segona trobada per acabar de definir
les propostes per a la redacció del pla d’usos, que hau
ria d’estar enllestit el mes de juliol, sobre el qual es farà
el projecte executiu.

L’AETMV inicia una campanya
per fidelitzar els nous espectadors
L’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell
ha iniciat una campanya de cerca de socis, especial
ment dirigida a tot aquell públic nou que ha descobert
l’oferta cultural local arran de la pandèmia, durant el
confinament municipal, i ha començat a assistir als
seus espectacles. L’entitat vol posar en valor no només
els descomptes en els preus de les entrades si s’és soci,
sinó també la comoditat, la qualitat de la programació
i la importància del consum de proximitat també a la
cultura. D’altra banda recorda que segueix venent el
llibre del 25è aniversari, que va presentar per Sant Jor
di, tant a la seu de l’entitat (de dilluns a dijous, de 12 a
14 h) com també a la taquilla del teatre i als comerços
locals: Llibreria Quatre, Quiosc Vicente, Estanc Solà i
Papereria Sol.

El Dia dels Museus torna a Ripollet amb el
CIP Molí d’en Rata com a gran protagonista.
Del programa destaquen l’obra de microteatre
Cosas que se olvidan fácilmente, amb Xavier
Bobés, que farà deu representacions entre el
dijous 13 i el diumenge 16 d’aquest mes. Du
rant el cap de setmana, a més, hi haurà visites
comentades, un taller familiar i les últimes
visites a l’exposició permanent “Andreu Solà.
La mirada d’un ripolletenc a la Catalunya mo
dernista”. Aquesta mostra aviat es desmuntarà
per donar cabuda a altres exposicions tempo
rals que està previst que visitin el CIP. A més,
a les xarxes socials de @ripolletcultura es du
ran a terme diferents activitats, com un Ripo
Quiz, continguts sobre els diferents elements
museístics de Ripollet i preguntes per fer refle
xionar sobre el model de museu que necessita
Ripollet.

Mira el
programa
de l'entitat!

L’activitat de l’AETMV seguirà el mes de maig
amb els espectacles Akelarre i Kràmpack
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REPORT
Patinets elèctrics,
el nou mitjà de transport

La comoditat i el preu assequible han convertit el patinet elèctric en el nou mitjà de transport de moda per als trajectes urbans curts. La
seva proliferació, no absenta de polèmica, ha portat als ajuntaments a prendre la iniciativa de regular-los, a l’espera del canvi de la normativa de
trànsit que està tramitant la DGT, similar a la que
va fer en el seu moment amb els ciclomotors.

A Ripollet, l’Ajuntament acaba d’aprovar al Ple i per
unanimitat la nova Ordenança municipal de circu
lació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), bi
cicletes i vianants i de la modificació de l’Ordenança
municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet,
que marquen com han de circular els patinets dins
el terme municipal. Segons l’alcalde, José M. Osuna,
“aquesta és una eina molt útil per a tota la ciutat, en
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favor d’una millor convivència en
tre els diferents mitjans de trans
port que s’utilitzen a Ripollet;
en favor de més seguretat per les
persones, per tal de reduir l’acci
dentalitat i, evidentment, pen
sant en la sostenibilitat, que ha
d’acompanyar totes les polítiques
públiques”.
L’Ordenança, reclamada per la
ciutadania i els partits polítics de
Ripollet, vol respondre a la com
plexitat del trànsit rodat, generada
per l’augment de vehicles de mo
bilitat personal amb motor, com
ara patinets i plataformes d’una
o dues rodes, per a ús personal i
professional. Segons l’inspector
en cap de la Policia Local, Vicente
Pacheco, la regulació era neces
sària per “l’augment del nombre
d’accidents on intervenen vehicles
de mobilitat personal”.

Cinc accidents des de
gener
Des de principi d’any, s’han pro
duït cinc accidents amb patinets
elèctrics, els dos més recents amb
ferits lleus. Segons fonts de la Po
licia Local, les normes que s’in
compleixen més freqüentment, i
que a partir d’ara es podran sanci
onar, són no portar casc i circular
més d’una persona i per les vore
res. També es recorda que l’edat
mínima per utilitzar-los és, actu
alment, els 16 anys, i que la velo
citat màxima és de 25 km/h. L’or
denança estableix sancions de 60
a 1.000 €, segons les infraccions.
En el cas dels menors infractors,
les persones adultes responsables
hauran d’assumir el cost de la san
ció.
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“No te la juguis”
És per això que, sota el lema “Amb
els Vehicles de Mobilitat Personal
no te la juguis”, la Policia Local
està realitzant una campanya in
formativa per informar i sensi
bilitzar sobre la preferència dels
vianants i l’obligatorietat dels
conductors de patinets elèctrics
de seguir les normes de trànsit i
les sancions. En aquesta mateixa
línia, s’oferirà xerrades als instituts
i a diferents col·lectius, com ara les
persones usuàries dels programes
d’ocupació.
Toni Miralles

Consulta
l'ordenança!

Amb les VMP, no te la juguis
1. Circuleu a menys
de 25 km/h, sempre
pels carrils bici
i les vies urbanes

2. Mai per les
voreres i sempre
en el sentit
de la circulació

3. Porteu
sempre casc

4. Sempre sense
auriculars i mòbil

5. Els vostres vehicles
han de tenir timbre
i fre

6. A la nit, circuleu
amb llums
i reflectors
homologats

7. Cal respectar els
controls d’alcohol
i drogues

8. Només pot
circular
una persona
per vehicle
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FEM MEMÒRIA
L’espai públic històric
de Ripollet, 2a part

Les dues alçades de la plaça de l'Església, element
essencial del nucli antic ripolletenc
El maó i els murs són molt visibles
a espais com el carrer de la Sagrera

Al número d’abril de la revista municipal lallana
vam repassar les diferents etapes de creixement del
nucli antic de Ripollet, analitzades a l’estudi de
l’espai públic històric que servirà per a fer-hi intervencions urbanístiques en un ambiciós projecte de
remodelació que vol ser respectuós amb els seus elements més característics. Un cop vistes les etapes,
que expliquen per què Ripollet és avui com és, cal
entrar a analitzar les característiques urbanístiques
que trobem a aquests carrers i places.
L’estudi se centra en cinc grans moments del creixe
ment de Ripollet concentrats en cinc grans àmbits:
l’origen de la vila, l’eix del carrer del Calvari, el camí
de la Salut, el primer creixement cap al carrer Nou
i l’Eixample. També es fica en les places i espais i les
seves particularitats, així com els materials i textures
que persisteixen, com el maó manual o algunes parets
construïdes amb còdol de riu.
L’estudi, a més, contempla altres variables que han per

sistit al llarg de la història del nucli històric de Ripollet,
com són la identitat arquitectònica, amb edificacions
de planta baixa i pis; la morfologia dels carrers, que tots
passen per l’església, però no tots es creuen o es toquen,
i la manca de continuïtat de les parcel·les, amb espais
buits. A més, és un espai delimitat per dues places, la de
l’església i la plaça d’en Clos, molt diferents entre elles,
però que l’estudi proposa reconvertir en noves places
per al gaudi de la ciutadania i que alhora esdevinguin
connectors urbans. De l’estudi destaca també una acu
rada observació de textures i materials que han persistit
al llarg dels anys, com ara còdols de riu i, especialment,
el maó, que s’ha localitzat en diferents estructures de la
ciutat, com ara murs, escales o el campanar.
Un estudi amb tres mirades
La primera mirada de l’estudi es fixa en l’alçada dels edi
ficis, que s’ha mantingut en molts casos. Es determina
que l’alçada a tot el nucli antic és molt uniforme, amb
la majoria d’edificacions que tenen una planta baixa i
un primer pis. Aquest fet és molt clar, determina, a les
illes urbanes a cada costat del carrer de la Salut.
Hi ha una segona mirada cap a l’estructura dels camins,
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La plaça d’en Clos, un dels epicentres del centre històric

Al carrer de la Salut s’aprecia l’alçada uniforme dels edificis

ara ja carrers tots ells, que han estructurat un centre
històric i n’han definit la seva morfologia fins avui. Al
guns, amb referència històrica, com el carrer de la Salut
–corresponent a l’antic camí que unia l’església de Sant
Esteve amb el santuari de la Salut, a Sabadell–, encara
conserven l’origen de la toponímia a algunes plaques
dels carrers. Tots els carrers principals passaven per l’es
glésia, però l’estudi veu com no es toquen, no arriben a
formar els habituals encreuaments a quatre.
La darrera mirada se centra en les parcel·les per veure’n
la persistència i arriba a la conclusió que en diferents
espais l’estructura original ja no té continuïtat i es van
obrint bastants buits, per espais que no han persistit i
s’han unit en la transformació urbana del nucli.
Elements generadors de la identitat
urbana
La identitat urbana, explica l’estudi de l’espai públic
històric de Ripollet, apareix com les diferents mirades
intencionades a diversos aspectes del nucli històric i
que resideixen a la memòria col·lectiva de la població,
tant de manera visible com de manera latent. L’estudi
intenta recollir alguns d’aquests elements que generen

El carrer d’Isabel la Catòlica conserva elements
característics del passat ripolletenc

aquesta identitat, tan pròpia dels veïns però a vegades
tan intangible.
Com a aspectes característics, l’estudi dels arquitectes
Marc Manzano i Victòria Caballero identifica d’entra
da l’articulació de les places del nucli antic –la plaça
d’en Clos i la de l’Església–, dues places molt diferents
pels seus desnivells i usos –una a dues alçades i l’altra
plana. Totes dues, però, amb gran importància histò
rica i seu d’importants activitats per a la ciutadania en
diferents festivitats tradicionals.
També s’identifiquen els materials usats al nucli antic
i les seves textures, d’on destaquen els murs, encara
presents avui dia. Aquests murs, que o bé separen
desnivells o bé formaven part d’antigues cases que han
perdut el revestiment, deixen el maó com a principal
textura, però no l’única, perquè també hi ha molta
presència de còdols de riu i pedra carejada.
El darrer element destacat són els fluxos d’ús dels
camins, ara carrers, del centre històric ripolletenc.
D’aquests carrers els principals, que acullen un flux
més important de gent, són els que passen per la plaça
de l’Església, que com un embut els canalitza en una
direcció o una altra.
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PRIMER PLA

+ Info

Quim Roqueta
President de Gais Positius

“L’estigma existeix”
Per què és important que la gent es faci les
proves del VIH?
Cal que les persones que tinguin o hagin tingut alguna
pràctica de risc es facin controls periòdics. Nosaltres a
més de la del VIH també fem la de la sífilis i l’hepatitis
C, perquè vam detectar que hi havia una prevalença.
Si algú es fa el test i dona positiu immediatament se’l
posarà al circuit sanitari on tindrà atenció hospitalària
i començarà el tractament. És important que el tracta
ment es comenci quan abans per reduir la càrrega viral
del VIH i així la seva capacitat de transmissió és nul·la.
Aquesta és una manera de tallar la transmissió i per
tant fer prevenció.
Com funciona la prova?
És molt senzilla. Es demana cita, i allà se’t fa una pun
xadeta al dit. Es treu una gota de sang que es posa a
un reactiu i en uns minuts et diu si és positiu o nega
tiu. Nosaltres no donem diagnòstics, només fem un
cribratge. Si surt positiu derivem a un centre on es
fa una prova confirmatòria i s’inicia el tractament. A
partir d’aquí nosaltres ens posem en disposició per tot
l’assessorament que necessiti, sigui psicològic, jurídic o
social.
Aquestes proves són obertes a tothom?
Sí, evidentment. Es van començar a fer dirigides al
col·lectiu d’homes gais i bisexuals, perquè en
tenien una alta prevalença. Les vies de trans
missió són les que són i amb pràctiques
com la penetració anal desprotegida hi ha
molt de risc. És important parlar de salut
sexual i tot el que hi té a veure. Veiem una
deficiència molt gran a l’àmbit
educatiu i a les famílies.

S’ha perdut la por a la SIDA, la consciència que
el VIH encara es pot encomanar?
Tenim diferents eines biomèdiques a la nostra dispo
sició, però hem de seguir insistint en la prevenció i la
informació en la salut sexual i reproductiva als àmbits
de família, escola i mitjans de comunicació, perquè els
governs ja no fan grans campanyes com feien abans.
Tenim un tractament que és efectiu. Al que anem ara
és a aconseguir un tractament que l’erradiqui. Men
trestant, haurem de prendre mesures profilàctiques.
Teniu por que amb la falta d’informació la gent
es relaxi i augmentin les pràctiques de risc?
Per això és molt important poder oferir proves com
les que oferim, perquè tothom que hagi pogut tenir
pràctiques de risc es faci la prova periòdicament tant
del VIH com d’altres malalties de transmissió sexual,
que pot tenir latents. Cal que les persones sexualment
actives gaudeixin de la seva sexualitat sense riscos.
Segueix havent-hi l’estigma que hi havia amb les
persones seropositives?
La gent ja sap que si s’infecta no es morirà, que si es
medica arribarà a viure tants anys com qualsevol per
sona que no tingui el VIH, però sí que d’alguna ma
nera aquest estigma existeix. La gent té por que se’l
discrimini a la feina, a la família o a l’hora de trobar
parella, quan no hauria de ser així. És important que
es vagin fent campanyes continuades en el temps.
Jordi Pi Lletí / Intus

Publicitat institucional
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Vols fer-te
la prova ràpida
del VIH, sífilis
i hepatitis C
a Ripollet?

L’Ajuntament de Ripollet,
en conveni amb l’associació
Gais Positius, t’ofereix aquest servei
ANÒNIM, GRATUÏT I CONFIDENCIAL

Cita prèvia, consultes
i més informació
Gais Positius
Tel. 932 980 642
De dilluns a divendres,
de 10 a 14 i de 16 a 18 h
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Opinió
Recuperar els rius per aconseguir
un Ripollet més vivible
Al Ple del mes de març es va aprovar el projecte executiu de
les obres de recuperació de la llera del riu Ripoll en el tram
comprès entre el pont de la carretera de l’estació i el pont
del carrer de Tarragona, l’espai conegut popularment com
a “entre ponts”. Aquest projecte contempla la realització
d’uns treballs (eliminació de residus i vegetació invasora,
construcció d’estructures de bioenginyeria per consolidar
terrenys, creació de nuclis arbrats, punts de refugi per a
la fauna...) que es desenvoluparan en diferents fases i que
tindran un cost total de 495.855,14 €, quantitat que es
preveu finançar amb l’ajut d’altres administracions. Du
rant dècades Ripollet ha viscut d’esquena als seus rius, el
Riu Ripoll i el Riu Sec, malgrat que conformen el sistema
ecològic més gran i important de la ciutat, amb una su
perfície d’unes 30 hectàrees. Davant d’aquesta situació, la
passada legislatura el Govern de Decidim va apostar per
dura terme una recuperació mediambiental de l’entorn
dels nostres rius i l’aleshores regidor de Protecció del Medi
Ramiro Moldes i l’equip tècnic de l’àrea van realitzar una
feina encomiable que va resultar en una memòria, apro
vada l’any 2017, que enumerava les actuacions necessàries
per a la recuperació dels rius Ripoll i Sec al seu pas per
Ripollet. Algunes d’aquestes accions (construcció d’un
gual al riu Ripoll a l’alçada del molí d’en Xec, naturalit
zació d’entorns, eliminació de canya americana al tram
entre Barberà i la presa de Barneda) ja han estat executa
des i en els pròxims mesos s’executarà un gual inundable
al riu Sec, gràcies a la voluntat política de l’actual regidor
responsable, Éric Plata, i a la gran tasca i esforç individual i
col·lectiu dels tècnics municipals. La nostra societat es veu
amb la necessitat de potenciar espais naturals propers, es
sencials per augmentar la nostra resiliència i afrontar amb
eficàcia problemes epidemiològics o atmosfèrics causats,
entre altres, pel canvi climàtic. La necessitat d’una bona
salut ecosistèmica és indispensable per a una bona salut
humana
PSC

Se vende humo. ¡Atención oferta!
¡Hoy en promoción: humo! Tenemos de todo tipo, espe
cial para ti. Si eres de los que quieren que te vendan una
buena historia, aunque sea de ciencia ficción, tenemos
para ti el humo de la Residencia de Ripollet, forjado de
varios estudios innecesarios, pero sin la firma del concier
to de plazas públicas, que es de verdad lo que importa. Si
eres de los que crees que los impuestos no van con tu es
tilo de vida, llegó el humo más espectacular, la subida por
la puerta de atrás del 4% del IBI con la revalorización ca
tastral en el año de la pandemia y obviamente ni hablar de
la tarificación social para las guarderías municipales. Tam
bién tenemos en oferta el novedoso humo de no votar una
moción a favor del trabajo de los Mossos d’Esquadra y de
la policía local, para sumarte a cualquier causa antisistema
que te deja en un estado tan elevado de conciencia que
consigue que no te importe ni un poquito que unos in
deseables se dediquen a destrozar comercios, vehículos de
personas, que lo único que quieren es vivir y trabajar con
seguridad.
Y el humo del trabajo en Ripollet, ¡nuestra oferta más top!
Este humo te proporciona el superpoder de decir que en
Ripollet se hacen muchas cosas por el empleo; planes,
propuestas, etc. Es ideal para comerte eslogan tras eslo
gan, pero lo cierto es que seguimos a la cola del paro en la
comarca y cada vez vamos a peor.
Compra nuestro humo, deja atrás la perspectiva de lo po
sible y lo imposible, de la verdad y de la mentira, de lo que
son propuestas reales y lo que son eslóganes para ganar
votos. Tú aspira bien fuerte, que entre bien.
Se vende barato, se regala incluso, porque interesa que no
tengas dudas y que o se te ocurra, nada más lejos, pararte
a pensar para valorar la realidad ante cualquier propuesta,
ante cualquier cosa.
Pues bien, este es el humo que nos quiere vender Decidim
Ripollet, muchas fotos con anuncios de que pactan con
regidores de la oposición temas de gran importancia para
la ciudad, pero que cuando recapacitas, haces memoria y
piensas, te das cuenta de que son temas que ya están pac
tados entre todos y en los que todos los grupos políticos
ya estamos de acuerdo.
Humo y más humo y no realidad y trabajo para Ripollet
que es lo que realmente necesitamos.
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La “okupación ilegal de viviendas”
en Ripollet

L’atur juvenil, en el punt de mira
de la crisi

El pasado mes de septiembre el Grupo Municipal de Ciu
dadanos presentó al Pleno Municipal una moción para
instar a nuestro Gobierno a elaborar un Plan Municipal
en contra de la ocupación ilegal de viviendas, en tanto
que este es un problema de notoria repercusión social que
atenta contra la seguridad y la convivencia ciudadana y
que merece el reproche de los poderes públicos por con
vertir a los propietarios y a los vecinos en víctimas y no
ver tutelado su derecho a la propiedad privada. En Ciuda
danos pensamos que debemos reforzar las competencias
de los ayuntamientos y facultarles para subrogarse en las
acciones de desalojo en tanto que ello afecte a la seguri
dad y la convivencia. A pesar de todo ello, el Gobierno de
Decidim (con la suma del siempre bien recibido voto del
exconcejal de ERC) votaron en contra. El Gobierno de
España y las Cortes Generales deben promover todas las
reformas legales que sean necesarias para defender la pro
piedad privada y luchar contra la ocupación ilegal de vivi
endas, habilitando a las Juntas de Propietarios para instar
los desalojos y endureciendo las sanciones penales de los
delitos que versen sobre ello, siempre que se lleve a cabo
con violencia o fuerza en las cosas, que sean auspiciadas
por organizaciones delictivas con ánimo de lucro o como
medio para cometer otros delitos. Es imprescindible pro
mover una legislación que sirva para reforzar a los propi
etarios de viviendas ocupadas y que puedan recuperar su
vivienda lo antes posible. Por ello, ante la denuncia de un
propietario, si el ocupante no es capaz de aportar ningún
documento que justifique la ocupación, el juez debería
ordenar la entrega de la posesión inmediata a su dueño.
Está claro que la “okupación ilegal” es un problema y los
Ayuntamientos deberían estar dotados de herramientas
para poder solucionarlo de una forma eficaz. Digamos
NO a la “okupación ilegal”.

Tots tenim clar que la gent gran és, per la seva fragilitat,
el col·lectiu que més s’ha vist afectat per la Covid. La in
cidència d’aquesta malaltia a les residències o l’índex de
mortalitat tan elevat entre les persones grans així ho de
mostren.
Però les dades ens fan adonar que els joves comencen a re
llevar la gent gran com a col·lectiu més vulnerable d’aques
ta crisi. L’Institut d’Economia de Barcelona avisa que els
joves no s’estan incorporant al món laboral perquè no
s’estan creant llocs de treball; i a això s’ha de sumar que la
majoria de contractes temporals que han expirat en plena
pandèmia i que no s’han renovat estaven ocupats en gran
part per joves.
La crisi sanitària s’ha cobrat 132.100 aturats a Catalunya
durant l’any passat i ha situat la taxa de desocupació en un
13,9%, més de tres punts per sobre de la del 2019, posant
de manifest la debilitat del mercat laboral per fer front a
la crisi de la COVID. I a aquestes dades cal afegir una de
molt inquietant: ja hi ha 152.400 llars amb tots els mem
bres a l’atur a Catalunya.
Veiem que la destrucció de llocs de treball ha afectat tots
els sectors i col·lectius, però com hem dit abans, els més
castigats per la pandèmia acabaran sent la gent més jove
i és aquí on totes les administracions haurien de centrar
els esforços.
Es fa imprescindible, per tant, tirar endavant polítiques
d’ocupació que se centrin en la creació de nous llocs de
treball i que tinguin especial cura dels nostres joves. En
gegant processos de reindustrialització dels polígons de
Ripollet, enfortint la formació professional amb la inclu
sió de nous cicles formatius i creant vincles sòlids entre el
món empresarial i l’educatiu.
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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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Sumem
verd

Recuperació
del tram de la llera
del riu entre ponts
L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat el
Projecte executiu de recuperació mediambiental
de l’entorn fluvial del riu Ripoll entre el pont de
la carretera de l’Estació i el del carrer de Tarragona, espai conegut com “entre ponts”. Contempla
l’eliminació de residus i vegetació al·lòctona invasora, construcció d’estructures de bioenginyeria
per consolidar els terrenys i creació de nuclis arbrats i punts de refugi per a la fauna. Aquest projecte, redactat per Naturalea Conservació, té tres
fases d’execució. El seu cost és de 495.855,14 € i
es preveu el finançament mitjançant subvencions
de diferents administracions públiques. Aquesta
actuació serà més visible que les realitzades fins
ara, donada la proximitat al nucli urbà. Per tal de
dur a terme aquesta intervenció, caldrà treure els
horts que hi ha actualment en aquest espai. L’Ajuntament ha informat als hortolans com accedir a la
convocatòria d’horts municipals que pròximament
adjudicarà a la zona del Molí d’en Xec.
El 8% de la superfície és fluvial
Aquest projecte forma part de la Memòria per a la re
cuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec al seu pas
per Ripollet, les àrees de ribera i els espais lliures vin

culats al sistema fluvial que va ser aprovat l’any 2017,
amb l’objectiu d’aconseguir un millor estat ecològic,
augmentar i millorar la connectivitat i mobilitat soste
nible entre els marges esquerre i dret dels rius, així com
establir una anella verda que envolti el municipi. Fins
al moment s’han executat la construcció d’un gual
inundable al riu Ripoll a l’alçada del molí d’en Xec, la
naturalització dels seus entorns, l’eliminació de la ca
nya americana i revegetació del riu Sec i el tram situat
entre Barberà i la presa de Barneda. Els pròxims mesos
es farà un segon gual inundable, al riu Sec.
Els rius Ripoll i Sec conformen el sistema ecològic
més gran i important de Ripollet, ja que representen
el voltant del 8% de la superfície del municipi, però
els espais fluvials històricament s’han oblidat i les ciu
tats han crescut sense respectar-los i ocupant-los amb
endegaments o estructures viàries. La protecció de les
zones d’influència fluvial i els espais agroforestals esde
vé una necessitat ecològica, però també social. Aquests
espais i la seva salut són essencials per augmentar la
nostra resiliència per afrontar amb eficàcia problemes
epidemiològics o atmosfèrics causats, entre altres, pel
canvi climàtic. La necessitat d’una bona salut ecosis
tèmica és indispensable per arribar a una bona salut
humana.
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LA CONTRA
Francesc Inglada

Web del
CF Ripollet

President del CF Ripollet
Francesc Inglada presideix el
CF Ripollet per segona vegada.
Va ser el president de les commemoracions del 90è aniversari, i ara presideix el club durant
el Centenari. Porta molts anys
vinculat al club, després de 40
anys entrenant-hi diferents
equips. El Centenari l’omple
d’il·lusió.
Està sent un Centenari
molt marcat per la
pandèmia.
Teníem intenció de portar equips
de la resta d’Espanya i també de
l’estranger, això se n’ha anat a nor
ris. Teníem aparaulats uns partits
de veterans amb Barça, Espanyol
i Athletic de Bilbao i de moment
tampoc podrà ser. Sabem que vo
lien venir, perquè ens feia especial
il·lusió. Ho hem deixat en standby, ens queda tot l’any per jugar.
Si finalment els podem celebrar,
serà un senyal que la situació sa
nitària s’ha anat normalitzant. Te
nim ganes de jugar, i l’esperança
la tindrem fins al 31 de desembre.
A partir d’aquí tot el que podem
fer són iniciatives d’un altre tipus:
cada setmana publiquem dos ví
deos que ens fan arribar gent molt
arrelada al Ripollet des de tot el
món, n’hem rebut més de 130 des
dels cinc continents. També hem
recollit material, que exposarem al

Centre Cultural. I volem
fer un llibre del Centena
ri, que no sabem si el po
drem acabar presentant.

—
“És un plaer
veure com els
joves milloren
i gaudeixen
de l’esport”
—

Quin vídeo us
ha sorprès més,
d’aquests que us
han arribat?
Ens va sorprendre molt
un que ens va arribar de
l’Índia, d’un company
entrenador que va voltant
pel món amb el futbol.
També ens n’han arribat de Co
lòmbia o dels Països Baixos, on el
nostre exjugador Julio Pleguezue
lo juga la lliga de primera divisió...
Ha estat molt plural i els valorem
tots, però sempre fa il·lusió veure
quan la gent que està lluny, que
fa temps que no té relació amb el
club, et contesta de seguida que sí.

Quins creu que han estat
els millors moments de
la història d’aquest club?
Personalment jo em quedo amb el
dia a dia. Quan veus a nanos que
he tingut a l’escoleta ser ja grans i
seguir jugant. Veure com han mi
llorat en l’aspecte esportiu però
sobretot personal, que encara re
corden quan van començar l’es
cola, és per mi el més positiu de la
meva feina. És un plaer veure com
milloren i gaudeixen de l’esport.

Com està la situació del
futbol femení al Ripollet?
Jo sempre he tingut ganes de for
mar un equip femení. Al meu an
terior mandat vam intentar fer un
equip de futbol 7 i un de futbol
11, però no van acabar d’arrelar.
Aquest any hem format un
equip de veteranes, i m’il·
lusiona que les dones
portin també la samarreta
del Centenari. És veri
tat que últimament
el futbol
femení
ha fet
un canvi
grandiós.
Jordi Pi Lletí
/ Intus

