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11 de setembre de 2021
L’Ajuntament de Ripollet celebra l’acte institucional
amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya,
que tindrà lloc a la plaça de l’Onze de Setembre,
davant el monument de Rafael de Casanova.
En aquesta edició, podeu seguir aquest acte
a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.

PROGRAMA
A les 10 h
—Ofrenes florals de les entitats
i associacions de Ripollet
—Ofrena institucional de l’Ajuntament
L’acte comptarà amb l’actuació de la
Societat Coral “El Vallès”, representada
per Veus del Vallès

Ajuntament de Ripollet
@AjRipollet
@ajripollet
@AjRipollet

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 018 — Festa Major / Setembre 2021

3

DESTAQUEM
Torna la Festa Major!

Consulta el
programa
d’activitats
ACTUALITZAT!
La Comissió de Festa Major 2021, durant l’acte de presentació

Aquest any, després d’un 2020 sense Festa Major
per culpa de la pandèmia de COVID-19, torna la
més esperada de les festes a Ripollet que, això sí, serà
diferent del que coneixíem fins ara. Voldrà ser una
festa segura, adaptada a totes les mesures sanitàries
establertes, combinant espais segurs descentralitzats
i responsabilitat ciutadana per aconseguir “que Ripollet sigui exemple de Festa Major segura”, segons
va explicar l’alcalde a la presentació.
Dins l’acte de presentació de la Festa Major es van donar detalls d’una festa amb un programa ple d’activitats descentralitzades, amb molta presència de les entitats locals i adaptada en tot moment a les mesures
sanitàries per combatre la pandèmia. “Cal la col·laboració de tothom: vacunes, mascaretes i quarantenes.
Cal que reduïm els contagis, hem de celebrar la Festa
Major bé i amb seguretat”, va explicar José M. Osuna, conscient del risc que suposaria un rebrot pocs
dies abans de l’inici del nou curs.
El programa, que es pot trobar al web ripollet.cat,

té prop de 100 activitats que es realitzaran amb inscripció prèvia, amb noves ubicacions per adaptar-se
als entorns perimetrats que permet la normativa.
Guanyaran protagonisme, per exemple, els patis de
les escoles i els parcs. La zona amb més aforament
serà, com ja és tradicional, la zona del Brollador, on
es faran els concerts més massius, això sí, amb menys
aforament de l’habitual.
Una Festa Major, la primera organitzada per la nova
Comissió, que ha volgut fer valdre la cultura com a
eina cohesionadora, ampliant les activitats de cultura
popular i també les esportives. Algunes de les activitats oferiran diferents torns, per afavorir l’assistència
en grups petits. També hi haurà actes simultanis per
ajudar a la dispersió de públic i evitar aglomeracions.
La Festa Major mantindrà també el Mercat de la Vinya, que es traslladarà al pati de l’escola Anselm Clavé i al carrer de les Escoles, mentre que oferirà una
programació d’activitats pròpia a la plaça d’en Clos,
relacionades amb el patrimoni de Ripollet.
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REPORT
Visca la Festa Major!
Un pregó de luxe dedicat a la cultura
El pregó de la Festa Major anirà a càrrec de la directora de cinema ripolletenca Belén Funes, guardonada amb un Goya com a
Millor Directora Novell i tres Gaudí com a Millor Directora, Millor Guió i Millor Pel·lícula en llengua no catalana pel seu primer
llargmetratge, La hija de un ladrón. Al film, Funes, tal com va
explicar a Ripollet Ràdio després de rebre els premis, hi posa gran
vessant autobiogràfica i hi retrata part dels seus anys de joventut
a Ripollet, malgrat que a la pel·lícula no s’hi identifiqui la ciutat.
Amb aquesta pregonera, Ripollet posa la catifa vermella a la cultura, que tant ha ajudat a la gent durant els mesos més difícils de
la pandèmia, durant el confinament més sever. El Pregó es farà
divendres, 27 d’agost, a les 19 h, a la plaça de Joan Abad, davant el
pavelló Joan Creus.

ESCOLTA
L’ENTREVISTA
que li vam fer a
Ripollet Ràdio!

Belén Funes, després de rebre el Gaudí
Foto: Acadèmia del Cinema Català

La festa dels murals
A més del mural al Casal d’Avis,
que farà l’artista Zurik (vegeu entrevista a la dreta), aquest agost
s’ha pintat un gran mural al Camp
de Futbol Municipal per commemorar el centenari del CF Ripollet.
El seu autor és el muralista Víctor
García Repo, que ens explica que
el projecte consisteix a dibuixar
“una seqüència de cares que correlativament fan una celebració
de gol, un gest en moviment com
si des de la grada celebressin un
gol del Ripollet. A més, cada fotograma correspon a una persona
diferent, representant veïns i veïnes
reals de la ciutat”. L’autor va comptar amb la col·laboració de l’il·lustrador Cristian Blanxer.
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ENLORCA’T
Zurik
Muralista, pintarà una paret de la façana del Casal d’Avis dins l’Enlorca’t

Repassa
l’obra de la
ZURIK!

“L’obra sempre depèn
del context on es troba”
Què podrem veure durant la Festa Major a la
paret del Casal d’Avis?
La idea que tenim és fer un retrat de Federico García
Lorca del que se’n desprenguin imatges representatives de la seva obra. M’encantaria poder conservar
el fons de la paret i l’estructura amb les finestres, per
ajudar a mimetitzar l’obra i que no es vegi tallada.
Hauré de tenir en compte les plantes que hi ha al
cantó dret del mur, també, a l’hora de plantejar el
disseny.
Coneixes més murals de Ripollet?
És el primer cop que vinc i m’ha sorprès només
arribar veure el mural de les dones, de la Maga. No
n’he vist massa més, però és bonic veure que hi ha
aquestes iniciatives i que van creixent amb els anys.
El teu estil és molt urbà, molt modern. Xoca
això amb la figura de Lorca?
Faig servir molts colors, a vegades potser una mica
cridaners, si no hi ha un concepte deixo que la cosa
flueixi en funció del material, l’espai o els meus
ànims. Però en tenir un alineament tan clar m’adapto perfectament al concepte i què es vol representar.
També tenint en compte la seva ubicació rebaixaré
l’aspecte dels colors per donar protagonisme a altres
coses: aquí serà més figuratiu, per connectar millor
amb el seu públic. No pot ser caòtic ni abstracte.
Has estat pintant per tot el món. Quines
experiències portes a Ripollet?
Quan viatges tant, poques vegades tens l’oportunitat de triar on pintes, la paret et ve donada i cada
paret es troba en un context molt diferent de l’an-

terior. L’obra sempre acaba depenent d’on es troba,
quin barri és i quina gent hi passa. A part, tècnicament aprens una barbaritat.
Fins a quin punt una proposta artística depèn
de tu o de l’entorn?
Normalment no preconcebo una idea fins que
no veig la paret. Un cop ja l’he vista i sé on pintaré
començo a pensar què posar aquí i allà, com combinar el color del mur, la forma que té, en quin
context o barri es troba... És una discussió
que tinc amb mi mateixa sempre després
de veure l’espai en persona i mai abans.
Et tindrem pintant les tardes
de divendres i dissabte de la
Festa Major, els ripolletencs
podran venir a veure com
ho fas. Què et diu la gent
que et veu treballar?
Normalment són coses
bastant positives, acostuma
a agradar bastant. Criden
l’atenció les formes i els
colors. Quan expliques que
la majoria de la meva feina són
lletres xoca una mica, perquè no
estem tan acostumats a veure-les.
També molts cops se sorprenen
que sigui una dona. A mi em sembla molt bonic veure què pensa la
gent de què estàs fent.
Jordi Pi Lletí / Agència
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Enguany el Racó del Tast tornarà a funcionar, però amb aforament limitat

El Mercat de la Vinya canvia d’espai
El Mercat de la Vinya torna aquest any, adaptat també a les mesures sanitàries i amb prudència a l’hora de
programar les activitats. Hi haurà actes de divendres
a diumenge, tant al matí com a la tarda, de manera
constant tant a la plaça d’en Clos –amb propostes musicals, artístiques i de màgia per a tota la família–, amb
un màxim de 70 assistents per activitat i cita prèvia a la
plataforma de reserva d’entrades de la Festa Major; al
carrer del Doctor Figuerola tindrem el Vinyart, la Fira
d’Artesania d’oficis tradicionals així com el Ludiespai,
amb jocs per a infants i famílies relacionats amb la Vinya; al carrer dels Afores i fins al carrer Escoles hi haurà
el Racó del Tast, amb tastos de vins i caves així com altres productes i showcookings, amb reserva d’invitacions per correu electrònic i 25 places de límit per activitat, i per últim el pati de l’Escola Anselm Clavé, que es
convertirà en la Casa de la Vinya amb dues exposicions
relacionades amb oficis tradicionals de la vinya i una
trepitjada virtual simbòlica, així com la Gastrovinya,
amb onze carpes amb paradistes locals.

Enguany la reivindicació d’aquest Mercat de la Vinya
és, a més de reivindicar el passat vitivinícola de Ripollet
i el seu valor, fer una aposta gastronòmica de qualitat
i proximitat, incorporant-hi restauradors i artesans locals per mostrar el potencial que té la vila. S’ha buscat
un equilibri d’activitats atractives per a tots els públics,
un fet afavorit per la intergeneracionalitat de la subcomissió de la vinya dins la Comissió de la Festa Major.
Un relat que engloba tradició, innovació, patrimoni i
festa al voltant de la vinya a Ripollet.

El Mercat de la Vinya tornarà a donar protagonisme a l’artesania
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L’espai de la Biblioteca a la plaça de Pere Quart es convertirà en un espai de lectura

La plaça de Pere Quart manté la Ràdio i la Biblioteca
Tothom qui passegi per la rambla els dies de Festa Major es trobarà, com cada any, les carpes de la Biblioteca Municipal i de Ripollet Ràdio un cop més a la plaça de Pere Quart. Això sí, amb canvis respecte al que és habitual. La
carpa de la Biblioteca es convertirà en un Espai del Petit Lector, on els més petits podran anar a descobrir llibres.
Això sí, les activitats organitzades per aquest equipament no es faran, per qüestions de seguretat, a la carpa, sinó
que es traslladaran a l’espai Maria Aurèlia Capmany.
Ripollet Ràdio donarà el tret de sortida a la nova temporada amb la programació especial de la Festa Major des
de la plaça. A més del Visca la ràdio, el programa que acosta l’actualitat de la festa a les ones, podrem veure com
es fan en viu i en directe alguns dels programes de l’emissora com Los Tres Tenores dan la nota, La Escalera, El 7è
art de Talia o Viaje al Reino del Metal.

Ramon Argenté, Alberto Castro i Ángel Esteve
són “Los Tres Tenores” de Ripollet Ràdio

El castell de focs, a tres
espais sorpresa
Dilluns la Festa Major viurà l’última
nit amb l’espectacle de focs artificials,
també adaptat a les mesures de seguretat. Per evitar aglomeracions i permetre que tothom pugui veure-ho des de
casa seva, seguint l’esperit de la descentralització d’aquesta festa d’enguany,
es dispararan els coets des de tres punts
sorpresa diferents, situats als barris de
Pinetons, Can Mas i Maragall-Pont
Vell. Serà l’última nit de la Festa Major, i no la de dissabte, com a cloenda
de la festa.

8

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 018 — Festa Major / Setembre 2021

Les entitats, amb ganes
de tornar al carrer
Després d’un any difícil per a la
cultura, amb la cancel·lació no
només de la Festa Major de 2020
sinó també de molts altres actes, les
entitats veuen amb molta il·lusió
l’arribada d’aquesta Festa Major.
Des de lallana hem pogut parlar
amb algunes d’elles, que treballen
des de diferents angles portar cultura al municipi i, malgrat que les
limitacions els afecten i no podran
fer tot allò que fan habitualment,
la il·lusió per tornar a ocupar places
i escenaris és més gran que la pena
pel que es perd.

Des del Col·lectiu Popular l’Aresta, Cristóbal
Cabrera ens explica que, com era tradició, el
dia abans de l’inici de la Festa Major la seva entitat buscarà “recuperar la idea de La Prèvia,
reconfigurant-la en el marc del què és una Festa Major adaptada en pandèmia. No podrem
fer ús de l’espai habitual on tradicionalment
fèiem la nostra activitat, la plaça del Molí, sinó
que ens desplacem al parc dels Pinetons, per
complir amb l’aforament. Hem patit per reconfigurar l’activitat amb les mesures sanitàries d’aforament i també horàries, però intentarem fer una activitat relacionada amb la Prèvia
de sempre, amb un pregó, un txupinasso i concerts i punxadiscos”.

Consulteu
el cartell
del Festival!
Angelus Apatrida seran uns dels protagonistes del Ripollet Rock Festival 2021

Si parlem d’omplir escenaris, hi ha una entitat que any rere any i ja en fa 28 porta a Ripollet els
millors grups de música rock i metall del panorama nacional i internacional. Paco González, de
l’Associació Ripollet Rock i un dels organitzadors del Ripollet Rock Festival, ens explica que
“l’any passat el vam haver de suspendre quan teníem ja tot el cartell tancat, el que va ser un problema per nosaltres. Però vam poder arribar a un acord per canviar la data i que poguessin venir
el 2021. Al final, veient que la situació sanitària és inestable, li hem donat una volta al cartell
i hem desplaçat les bandes internacionals a l’any 2022 per evitar cancel·lacions d’última hora.
Ara el cartell té només bandes de la península, tenint en compte que aquí sí que la situació és
més semblant arreu. Normalment intentem no repetir bandes excepte les locals, però aquest any
hem decidit excepcionalment donar una segona oportunitat a grups que han vingut altres anys
i que van funcionar molt bé. Tindrem dos grans caps de cartell amb els retorns de Tierra Santa
i Angelus Apatrida. Pel que fa a les mesures, som molt optimistes. És clar que no podrà ser un
festival com el de fa dos anys, però hi estarem a prop sense incomplir cap norma el 27 d’agost”.
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Així com els concerts, amb les mesures pertinents, poden tornar al seu entorn natural, els
escenaris, els espectacles de cultura popular ho tenen molt difícil per tornar encara als carrers. Des dels Gegants de Ripollet, la Laura Roca ens assegura que el que volen, tot i això, és
“que aquest any els nostres Gegants puguin ballar, encara que sigui sense moure’ns del lloc.
La funció principal dels gegants són les cercaviles, giravoltar pels carrers dels pobles i treure
un somriure als més petits. Això ara com ara encara no ens ho permeten, per tant, hauran de
fer balls acompanyats pels nostres Grallers al pati del Centre Cultural. Al nostre acte intercalarem balls i concert de gralles: no és el que més ens agrada, però esperem que l’any vinent
puguem tornar al carrer que és on han de ser els gegants. Serà una festa diferent, però esperem
que tothom la pugui gaudir amb una cultura segura”.

El Pere i l’Elisenda tornaran a ballar aquesta Festa Major

Mira els
Versots
Confinats de
2020!

Tot i que no podrem veure un correfoc,
aquest any els Diables també cremaran

Una altra entitat que es veurà desplaçada del seu entorn habitual seran Diables, que hauran de canviar el seu espectacle per adaptar-se a les mesures contra la pandèmia. La seva presidenta, Sílvia Marín, ens explica que han estat
preparant “un espectacle de foc, llum i música, que volem que resulti atractiu
i engrescador per a tot el públic que haurà d’estar assegut. Per nosaltres serà
un acte molt especial i emotiu perquè portem gairebé dos anys sense poder
cremar i esperem gaudir-lo molt. La veritat és que els preparatius no han estat gens fàcil, ha sigut tot un camí ple d’incògnites, incerteses, corre-cuites i
molts canvis d’un dia per un altre pels canvis en les mesures. El nostre espectacle no serà com sempre, no serà com ens agrada: ni al carrer, ni itinerant,
ni obert per a tothom. Estarem al pati de l’Institut Can Mas, amb aforament
limitat i estàtic. Però esperem que agradi molt i l’any 2022 tornar a fer un
correfoc normal!”.
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A METRE I MIG DE TU
Mireu
l’últim single
del grup!

Ladilla Rusa
Tania Lozano i Víctor F. Clares

“Moltes ganes de
tornar a cantar a Ripollet”
Què podem esperar d’un concert de Ladilla
Rusa?
Víctor: Un concert de Ladilla Rusa sempre és un concert molt esbojarrat. Tenim una part molt “punki”,
perquè sempre hem tingut aquest vessant. Sempre
havíem fet uns concerts molt participatius, amb la
gent del públic, però ara amb les noves mesures ens
costa una mica més, però la gent ve molt predisposada, molts venen disfressats... Hi ha molt bona energia
i s’hi respira molt bon rotllo, tothom hi és benvingut.
Ah, i cantarem tots els nostres èxits!
Quan estàveu tenint més èxit va arribar la
pandèmia. Com heu viscut aquests mesos?
Tania: Just quan teníem més festivals confirmats
de la nostra història va venir el confinament. Vam
poder fer només quatre concerts en format de nova
normalitat, que veient la situació encara vam ser prou
afortunats. Això sembla que ja ha quedat una mica
enrere i ara per sort venim d’un estiu ple de concerts i
amb dates confirmades fins a 2022. Sí que vam passar
un any una mica fotut, però gràcies a Déu que teníem
estalvis.
Us trobeu que la gent té més ganes de ballar i
passar-ho bé després de passar-ho tan malament?
Víctor: Es noten molt les ganes contingudes. Nosaltres també les teníem i ens morim de ganes que els
concerts tornin a ser com abans, amb la gent ballant
dreta i no asseguts. Però la gent, tot i no poder-se aixecar, ho dona tot igualment amb l’energia de sempre.
El públic és molt receptiu i participatiu.
Tania: Igualment nosaltres tenim la sort de tenir un
públic molt entregat, abans i després de la pandèmia.

La gent sempre ha estat molt agraïda i ve amb moltes
ganes. Tenim el millor públic!
Vau aprofitar la pandèmia per treure una cançó
que parla de les restriccions, “A metro y medio
de ti”.
Tania: No volíem fer una cançó sobre el coronavirus,
ens feia una mica de pal. Vam decidir fer un pas més
enllà, adaptar-nos a la realitat i imaginar com seria
una història d’amor als temps que corren.
Víctor: Imagina ara, si ens hem de relacionar menys...
Moltes parelles no existirien, molts amors perduts!
Sempre teníem ganes d’haver escrit alguna història
d’amor impossible i vam voler aprofitar l’ocasió. Sempre hi ha d’haver alguna cosa que separi les persones.
Sou de molt a prop de Ripollet, vosaltres dos.
Havíeu vingut mai a la Festa Major?
Tania: I tant! Hi he vingut molts
finals d’estiu, no podia faltar
Ripollet a la meva ruta de Festes
Majors!
Víctor: Jo vaig venir alguna
vegada a un Correbars.
També vam venir a actuar
a un Orgull de Ripollet
fa uns anys. Però tenim
moltíssimes ganes de tornar,
tenim molts amics d’allà i al
final som de Montcada i
Santa Perpètua, que són
aquí al costat.
Jordi Pi Lletí / Agència
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Reserva
d’entrades
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AGENDA
Diumenge 26

Podeu consultar els
actes de l’agenda de
setembre actualitzats al
web ripollet.cat

Dissabte 11
Ofrena floral per la
Diada Nacional de
Catalunya
A partir de les 10 h, davant el
monument a Rafael Casanova
Tradicional ofrena floral a càrrec
de les entitats i institucions
municipals. Amb la participació
de la Societat Coral “El Vallès”.
Cal respectar les distàncies
entre persones i utilitzar en
tot moment la mascareta. Es
retransmetrà en directe a través
de les xarxes de l’Ajuntament.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 19
Jugatecambiental
Pinetons: “Dendrologia”
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Estudiarem quina edat tenen
els arbres amb activitats per a tota
la família.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Jugatecambiental
Massot: “Construïm
un molinet”
A les 11.30 h, al parc
del Massot
Aprenem sobre energies
sostenibles tot divertint-nos!
Organitza: Ajuntament de
Ripollet i AMB Parcs

—
Dissabte 25
Taller de massatge
infantil
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A través del massatge afavorim
el desenvolupament del nadó
i li oferim sentiments de pau i
seguretat. “Els infants necessiten
llit, sí. Però encara necessiten
més ser estimats i rebre carícies”
(Frederick Leboyer). A càrrec
de Creixent entre Rialles. Per
a infants de 2 a 6 mesos. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Jugatecambiental
Pinetons: “Biodiversitat”
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Descobrim la biodiversitat
del parc!
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: “Aigua va!”
A les 11.30 h, al parc
del Massot
Aprenem sobre com d’important
és l’aigua a les nostres vides.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dimecres 29
Hora del conte:
L’illa d’en Lluís
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
L’ovella Paquita, cansada de dur
la vida monòtona de tota ovella,
decideix deixar el ramat i anar
a veure món. Hora del conte
basada en els llibres d’en Lluís
Farrè. A càrrec de Mon Mas. Per
a infants a partir de 3 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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Altres
activitats
Inscripcions als cursos
de català
Diversos nivells. Cursos
presencials, semipresencials
i en línia.
De l’1 al 15 de setembre
Preinscripció i proves de nivell.
Del 13 al 16 de setembre
Matrícula.
22 de setembre
Inici de curs.
Organitza: Oficina de Català
de Ripollet
Inscripcions als Clubs
de Lectura de la
Biblioteca
A partir de l’1 de setembre,
a la Biblioteca Municipal
Enguany hi haurà un total de 8
Clubs de Lectura: a més dels que
ja estaven en actiu, en començarà
un en anglès pensat per gaudir la
lectura i practicar l’idioma i un
darrer, que arrencarà el gener,
sobre àlbums il·lustrats per a
adults, per endinsar-se cada mes
a l’obra d’un autor o il·lustrador
en concret.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Accions formatives
de Ripollet Impulsa
Durant el mes de setembre
Dos cursos de 60 hores adreçats a
persones en situació de recerca de
feina. Inscripcions a
formacio@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Formació per a
empreses i emprenedors
Els dies 6, 13 i 20 de setembre
Formació sobre Youtube i
màrqueting per a negocis, a càrrec
de Ripollet Impulsa Inscripcions
a empresa@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Inscripcions als cursos
del Centre Cultural
A partir del 13 de setembre,
al Centre Cultural
De dilluns a divendres, de 9 a
13.30 h i de 17 a 21 h. Els cursos
començaran el 4 d’octubre.
Inscripcions també en línia a
tatxan.ripollet.cat. Per als cursos
i tallers, el preu és de 35,40 € al
mes mentre que les activitats en
família tenen un preu de 4 € per
activitat i infant.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Formació per a persones
en atur
21 de setembre
Curs de 4 hores sobre com
escollir els canals de recerca de
feina més adients per al perfil.
A càrrec de Ripollet Impulsa.
Inscripcions
a orientacio@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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

—
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Exposicions
CENTRE CULTURAL
Durant tot el mes
“El cicle Festiu!
a Ripollet”
Exposició fotogràfica de les
dues entitats de fotografia de la
ciutat, AFOCER i AFR, que
s’inaugurarà durant la Festa
Major.
PARC PRIMER DE MAIG
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.
BARRI DELS PINETONS
Durant tot el mes
“L’aire que respirem”
Exposició que mostra l’impacte
atmosfèric de l’Ecoparc-2 a
Ripollet, basat en l’estudi d’olors
realitzat pel Laboratori del Centre
del Medi Ambient de la UPC.
CENTRE CÍVIC
PONT VELL
A partir del 15 de setembre
“A la flor de la vida”
Exposició fotogràfica del casal
d’estiu per a la gent gran del
Centre d’Esplai La Gresca, amb
motiu del Dia Internacional de la
Gent Gran.
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TEIXINT VINCLES
Cursos i tallers
per a tothom
Un any més, s’ha reunit tota l’oferta formativa del municipi promoguda tant des dels
equipaments municipals com des de les entitats i
associacions locals en la guia Ripollet és cultura!.
Aquestes activitats es duran a terme repartides en
més d’una desena d’equipaments, amb el Centre
Cultural com a punt neuràlgic i en col·laboració
amb diferents entitats. Com a novetat, també s’incorporaran a la xarxa els centres cívics. Les inscripcions comencen el 13 de setembre i es podran
fer presencialment al Centre Cultural o bé en línia
a la web tatxan.ripollet.cat.
Centre Cultural
Als tradicionals cursets d’arts plàstiques, cuina, ioga,
pintura i puntes de coixí, s’hi sumen enguany els d’alfabetització digital, biodansa, Mindfulness, clowns i
teatre social. L’alfabetització digital abordarà l’ús del
mòbil i la tablet, el funcionament de les xarxes socials
i les videoconferències i les classes en línia. La biodansa és una sistema de creixement personal que utilitza la música, el moviment, les vivències i el grup per
desenvolupar i enfortir els nostres potencials innats.
Quant al Mindfulness o atenció plena, és un conjunt
de pràctiques i tècniques destinades a enfocar-nos a
“l’aquí i ara”, donant-nos l’oportunitat de treballar
amb el nostre estrès, dolor, malaltia, pèrdua o amb
els desafiaments de la nostra vida. També s’està treballant en la posada en marxa de curset de teatre social i

“Clown per viure millor”. D’altra banda, no faltaran
els populars tallers familiars d’informàtica i de cuina.
A més, s’organitzaran sessions específiques per a les
entitats locals, sobre gestions amb l’administració, comunicació, perspectiva de gènere, etc.
Tallers d’entitats
La guia Ripollet és cultura! també recull una vintena
d’entitats ofereixen cursos i tallers de tota mena: arts
decoratives, balls diferents tipus: circ, fotografia, gralla, microgimnàstica, teatre, treballs manuals, pilates,
pintura, punt, robòtica, etc. Per inscriure-s’hi cal contactar directament amb les entitats organitzadores.
Biblioteca Municipal
Dins la completa programació infantil de la Biblioteca Municipal, el servei estrena un taller de dibuix
infantil, adreçat a infants de 8 a 12 anys, per aprendre
i gaudir dibuixant. Als sis clubs de lectura mensuals
actuals se sumarà el Book Club (en anglès) i el Club de
lectura d’àlbums il·lustrats per a adults, que farà monogràfics per autors.
Equipaments educatius
Destaquen el CFA Jaume Tuset, amb diversos tallers
organitzats pel centre i també l’Associació Cultural.
Per la seva part, l’associació de l’institut Palau Ausit,
Racons per gaudir, també ofereix un bon nombre
d’activitats del centre. Per la seva part, l’Oficina de
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La cultura seguirà present a la ciutat a través de la programació d’arts escèniques adreçada a públic infantil i familiar

Català imparteix cursos de diferents nivells. El Casal
d’Avis reprendrà, quan la pandèmia ho permeti, els
tallers adreçats a la gent gran, en conveni amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes, així com els tallers de
memòria, dansa-teràpia i mòbils que gestiona Serveis
Socials. L’Escola Municipal de Música donarà formació musical general, de cant i d’instruments. El Casal
de Joves programarà trimestralment diferents tallers i
muntarà periòdicament activitats, com ara xerrades i
cinefòrums.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
A partir del 13 de setembre
Centre Cultural
Rbla. de Sant Jordi, 2-4
Tel. 935 046 025
A/e: cultura@ripollet.cat
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 17 a 21 h
Inscripcions en línia: tatxan.ripollet.cat
Inici curs: 4 d’octubre de 2021
Final de curs: 30 de juny de 2022

Documentació matriculació
Núm. de compte bancari
Autorització domiciliació SEPA
Fotocòpia DNI
Preus
Cursos i tallers: 35,40 €/mes
Activitats en família: 4 €/activitat i infant
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CREEM ESCOLA
Anna Gayà
Coordinadora d’Ensenyament del CNL VO3
Lídia Ponsatí
Dinamitzadora de VxL del CPL VO3

“La barreja de cultures
i edats dels nostres
cursos és molt
motivadora”

Més
informació
sobre els
cursos!

El 22 de setembre tornen les classes de català.
Com es presenta el nou curs?
A.G. Esperem que la situació s’estabilitzi i poder
oferir més cursos presencials, a més dels semipresencials i en línia. Els que més necessiten el contacte
del tutor i l’aula són els alumnes
d’acollida, que no tenen tanta
competència digital.
Com ha afectat la
pandèmia a l’activitat
de l’Oficina de Català?
A.G. El passat curs hem
tingut 16 cursos i 243
inscrits, el 83% nascuts a
l’estranger. A nosaltres ens
ha suposat un increment
d’alumnat, sobretot durant
el confinament es va apuntar molta gent nova. Amb
la voluntat de mantenir i potenciar el servei, tot el Consorci per a la Normalització
Lingüística ha hagut de fer
un gran esforç per reconvertir

l’ensenyament de tota la vida a l’en línia. Ja teníem el
parla.cat, però ha calgut canviar la resta del sistema
d’ensenyament, adaptant les activitats i els cursos a
les eines telemàtiques actuals. El nostre objectiu és
no perdre els alumnes que tenen dificultat amb les
noves tecnologies.
I per als alumnes?
A.G. El nou sistema s’adapta millor als alumnes amb problemes
d’horari. També permet coordinar les ofertes locals, de manera que per impartir determinats nivells es poden ajuntar
alumnes de diverses poblacions en un curs en línia. Abans
això era més complicat perquè
tot passava per la presencialitat.
Quina ha estat l’evolució del
servei al llarg dels 30 anys de
l’Oficina de Català a Ripollet?
A.G. El perfil de l’alumnat i les seves
necessitats han anat canviant. Primer vam tenir les persones que no
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—
“Durant el confinament,
es va apuntar molta gent
nova als cursos”
—
havien estat escolaritzades en català; i després, gent
de la immigració d’altres províncies de l’Estat que
volien aprendre el català o el necessitaven per temes
de feina. L’any 2000 va venir una onada d’immigració estrangera i es van crear els cursos d’acollida, que
s’han anat mantenint. I paral·lelament, l’alumnat
que es vol treure les titulacions oficials per al seu currículum laboral.
Teniu un paper que va més enllà de l’acadèmic.
A.G. Partim de la idea que el català sigui una llengua
d’acollida. Treballem perquè es coneguin la llengua i
la cultura catalanes i també en l’intercanvi dels costums i trets característics de les seves cultures d’origen. La multiculturalitat enriqueix. Ho treballem
dins i fora de l’aula, acompanyant-los en el coneixement de l’entorn i en la pràctica del català a llocs com
ara els comerços, la biblioteca o la ràdio.
Com ho viu l’alumnat?
A.G. Aquesta barreja generacional i cultural dels
nostres cursos és molt motivadora. Aquesta unió facilita que tothom pugui aprendre. En aquesta línia,
una activitat recent que va anar molt bé va ser “La
Cuina del Mercat”, on els alumnes van poder compartir la cuina típica dels seus llocs d’origen. Va ser
una experiència molt maca. També funciona molt bé
el Club de lectura fàcil.
Parlem ara del Voluntariat per la Llengua, com
va a Ripollet?
L.P. Molt bé. Movem prop d’un centenar de persones, unes 50 parelles, que es troben un cop a la setmana per tenir conversa en català. És una manera de
posar en pràctica, en situacions reals, el que els alum-

nes aprenen a classe. Els serveix per perdre la por i
que no els canviïn al castellà quan detecten que estan
insegurs parlant català. Per les circumstàncies de la
COVID-19, ara el VxL es fa a distància, per telèfon o
videoconferència.
Quin és el perfil dels voluntaris?
L.P. Hi ha des de la gent més compromesa amb la
llengua o amb l’associacionisme i també la que necessita gent amb qui parlar i no en té al seu entorn.
A part de l’ensenyament, quins altres serveis
dona l’Oficina de Català de Ripollet?
A.G. Tenim uns serveis d’assessorament lingüístic
adreçats a empreses i comerços, per fer des de revisions de textos, entrenament lingüístic, etc. També
fem assessorament de la normativa lingüística, com
ara per a cartes de restaurants, rètols de comerços...
Val la pena assessorar-se. I després està tota la part
de dinamització, des de donar a conèixer la música
en català fins als jocs en català. Per exemple, hi ha un
concurs per fer tutorials de jocs en català, ja que pràcticament no se’ns troben a les xarxes.
Què els diries a les persones que puguin estar
pensant a aprendre o millorar el seu català?
A.G. Pel que fa al tema econòmic, que els nivells inicials són gratuïts i per als cursos homologats també hi
ha reduccions per a les persones amb menys recursos.
Que vinguin a veure’ns, que tenim vocació de servei,
que trobaran l’activitat més adequada a les seves necessitats i que aprendran, coneixeran gent i s’ho passaran molt bé. Paraula de “profe” de català.
Toni Miralles
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PRIMER PLA
Lucía Gómez
Campiona de Catalunya Júnior de gimnàstica artística

“Entreno 6 hores diàries”
Enhorabona, campiona!
Estic molt contenta, perquè vaig
entrenar molt bé i, tot i que el dia
abans em vaig fer mal, em vaig esforçar moltíssim.
Fa molts anys que entrenes?
12 anys. Vaig començar als 3 anys al
Gimnàs Gali. Un dia em van portar
a provar al Club Gimnàstica l’Hospitalet i quan vaig pujar a la barra
d’equilibri no volia baixar. Vaig veure que allò era per a mi. Als 5 anys
vaig entrar al Club Gimnàs Llenas
(Sabadell), que és un dels clubs més
pioners i als 9 ja vaig anar al Club La
Salle Gràcia, perquè tenen equip de
gimnàstica artística.
Moltes hores?
Sí. Vaig començar amb 3-4 hores
diàries i a partir de l’ESO, 6 hores
durant el curs i 7 hores quan no
tinc classes, com a un CAR.
És un esport de risc?
La velocitat i l’alçada a què treballem té el seu perill. És important
pensar molt i concentrar-te, per no
lesionar-te.
La gimnàstica té prou suport?
Tot i que la gimnàstica artística és
dels esports més vistos a les Olimpíades, després té poca cobertura.

Per sort tenim la Lliga Iberdrola,
que fomenta molt l’esport femení.
La Salle Gràcia anem quartes a 1a
divisió.
Ja passes a Sénior.
Sí, tot i que fa temps que estic treballant els elements i les acrobàcies
de la categoria Sénior, com el doble
mortal. Sempre he anat avançada.
Als 10 anys ja estava al nivell 5 de
10.
Ets competitiva?
Sí, però amb mi mateixa. Sóc molt
autoexigent, però no m’importa
perdre si he fet una mala competició. Quant a la resta, sóc alegre, extravertida, responsable i també una
mica desordenada...
Com portes els estudis?
Molt bé. Mai m’han
costat, des de Primària,
al San Juan de la Cruz,
a l’ESO, a La Salle.
Tens una vida
molt diferent de
la gent de la teva
edat.
És com si treballés, però sense
cobrar, al contrari, ens costa

diners. La meva vida està molt marcada pels entrenaments i les competicions i no puc quedar amb les
amigues com voldria, però ho visc
d’una manera molt normal.
I amb les teves entrenadores?
L’Alba i la Sheila són com una segona mare per a mi. M’han ajudat en
l’àmbit d’escola, casa i amistats.
Com t’ha afectat
esportivament la pandèmia?
Després de la quarantena em va
costar molt arrencar. Entre l’aturada de la competició i la recuperació
de la lesió que vaig tenir, he perdut
un any.
Quina és la teva meta?
El meu somni és anar als Jocs Olímpics de l’any 2024 i competir amb
les més grans. Més important
que guanyar, és viure l’experiència.
I després, seguiràs en el
món de la gimnàstica
artística?
No. També tinc ganes de fer
altres coses. M’agraden molt
les ciències i m’agradaria ser
enginyera o criminòloga.
Toni Miralles
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EN BREU
Millores als polígons Cadesbank i Martinet
La construcció de la rotonda entre els carrers d’Indústria i del Riu és la primera de les 54 accions de
Pla d’acció dels polígons, previstes fins al 2025 amb
una inversió d’1,7 milions d’euros, finançat per la
Diputació de Barcelona. Després de la rotonda,
amb un cost de 52.000 €, pròximament s’emprendrà la fase del projecte de modernització de polígons, amb un cost de 602.034,22 €. Aquest inclou
quatre grans actuacions, que són la millora de la

canalització d’aigües i la instal·lació de comptadors
per a mesurar les pèrdues d’aigua a carrer Indústria;
la millora de l’enllumenat públic, reduint el consum elèctric; la millora de l’accessibilitat als polígons, amb ferms sostenibles, voreres i aparcaments
accessibles, i l’ampliació de la massa de vegetació
amb sensor d’humitat a terra per regular el reg als
polígons. La durada d’aquestes obres s’ha estimat
en uns tres mesos.

En marxa el Pla Educatiu d’Entorn
Després de la desena de tallers i accions comunitàries
impulsades el curs passat en el marc del Pla d’Educatiu
d’Entorn, aquest mes de setembre està prevista la creació de les comissions de treball de Lingüística, Lleure,
Escolarització, Salut, Servei Comunitari i Pla català de
l’Esport. Partiran de la diagnosi de les necessitats educatives al municipi, feta el mes d’abril, amb la col·laboració
dels centres educatius, associacions de famílies, alumnat
de secundària, entitats de lleure, personal de l’Ajuntament i dels Serveis Educatius de la Generalitat. El projecte marc es va aprovar per majoria, amb l’abstenció del
CE La Gresca, durant la darrera Comissió institucional,
celebrada el passat 29 de juny.
Les actuacions aniran enfocades a contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit acadèmic;
a potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la
participació dels alumnes en espais de lleure; a potenciar
la implicació de les famílies; a millorar la presència i l’ús
social de la llengua catalana, i a potenciar el treball en
xarxa de tots els agents educatius del territori.

Reunió informativa del projecte

Projecte pilot
de repartiment
en bicicleta
Aquest mes de setembre arrenca
“Ripollet Pedala!”, un projecte pilot
d’economia social i solidària impulsat
per l’Ajuntament. S’encarregarà del
repartiment a domicili, en bicicleta
de comandes, del comerç local i el
Mercat Municipal. En primer lloc es
farà la formació de les persones interessades a formar part de la borsa laboral per fer el repartiment, així com
mecànica de la bicicleta, planificació
de rutes, ús de tecnologia i prevenció
de riscos laborals.
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Opinió
Tot esperant la Festa Major

Bona Festa Major!

En el moment d’escriure aquestes línies, a mitjans del mes
de juliol, s’ha constatat l’inici de la cinquena onada de la
pandèmia de COVID-19, que comportarà noves mesures
i restriccions a l’activitat social i cultural. Aquest fet ha
coincidit amb la presentació del programa de la Festa Major de 2021, la qual ha de suposar, si la situació sanitària
no ho impedeix, la represa de la festa local.
Després de més d’un any de pandèmia, hem après a conviure amb el virus; hem conegut quines mesures de seguretat era necessari seguir (mascareta, neteja de mans,
distància física...) i com aplicar-les a l’activitat cultural,
social i d’oci. Ja a l’estiu de 2020 vam poder portar a terme
“Obrim l’estiu”, una programació cultural que permetia
recuperar l’oci cultural amb les màximes mesures de seguretat.
Fruit d’aquest aprenentatge s’ha pogut programar una
nova Festa Major adaptada als nous temps, amb actes de
petit format i descentralitzada per tal que arribi a tots els
barris i amb totes les mesures de seguretat per gaudir de la
festa amb tranquil·litat.
Des de Decidim volem agrair el treball realitzat per la Comissió de la Festa Major, així com les subcomissions Jove,
Infantil i del Mercat de la Vinya, espais participatius on
veïnes a títol individual, representants d’entitats, treballadores municipals i regidores dels diferents grups polítics
han col·laborat per definir i estructurar el programa de
les festes d’enguany. Un programa, però, que podria patir
canvis si la situació epidemiològica ho requereix.
25 També volem expressar un enorme agraïment a totes
les treballadores que fan possible la celebració de la Festa
Major, i en general de l’activitat cultural, esportiva o d’oci,
i que en molts casos no en poden gaudir per haver de vetllar que tot surti bé, especialment en aquesta època tan
difícil.
Desitgem que finalment puguem gaudir d’una Festa Major segura i alegre. Diferent, sí, però amb l’esperit de comunitat i retrobada de sempre. És responsabilitat de totes
tenir unes festes lliures, no només de COVID-19, sinó
també d’altres virus terribles com les actituds masclistes
i l’LGTBIfobia.

Des del PSC de Ripollet, us volem desitjar una bona Festa
Major 2021.
Una Festa Major d’un any atípic novament, de pandèmia,
on hem vist com la ciutadania i els comerciants han continuat lluitant per fer front als problemes del dia a dia.
Un any atípic amb un curs escolar que es presentava amb
molta incertesa, però que al final s’ha portat molt bé per
part de tota la comunitat educativa.
Un any atípic on les companyes i companys del PSC de
Ripollet, hem sortit al carrer per escoltar els problemes
dels comerciants i de la gent, amb la nostra campanya
“Estimem els nostres barris”. Hem escoltat els problemes
i propostes, i les hem portat al Ple Municipal per donarels-hi veu.
Aquesta Festa Major serà atípica també, però volem agrair
el gran esforç que han fet des de la Comissió de Festa Major per realitzar un gran programa d’activitats.
La ciutadania té ganes de festa, ens ho mereixem, però
entre tots hem de ser responsables i gaudir amb totes les
mesures de prevenció.
Des del PSC de Ripollet, volem manifestar tot el nostre
suport al govern municipal, perquè sabem que no serà
fàcil fer aquesta Festa Major. Estem immersos en una cinquena onada, i sabem que dues setmanes després començarà el curs escolar.
Per això, li hem manifestat a l’alcalde Josep Maria Osuna,
que sigui quina sigui la decisió que es prengui al final sobre la Festa Major, des del PSC de Ripollet, estarem amb
ells, i no farem política sobre aquest tema.
Acabem el curs polític i de seguida començarem un altre
amb moltes ganes, per continuar treballant per fer un RIPOLLET PER A TOTHOM.
Gaudiu de la Festa Major!
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Seguimos diciendo No al nuevo
sistema de recogida de basuras
En el pasado Pleno Ordinario del mes de septiembre, el
Gobierno de DECIDIM (con el apoyo o voto favorable
de SOM Ripollet y el concejal del Grupo Mixto –antes
ERC– para entendimiento del lector) aprobaron el inicio de lo que será el nuevo modelo de recogida de basuras
denominado popularmente como “porta a porta” y que
supondrá, a criterio de sus promotores, una mejora cualitativa en la gestión de nuestros residuos urbanos. En el
Pleno de Marzo del presente año, se aprobó la implantación, seguimiento y control del nuevo contrato de recogida de residuos en la modalidad “porta a porta”, destinando una partida de 2.120.978 euros para los próximos
cinco años en concepto de información del sistema, logística y formación de educadores ambientales.
En Ciudadanos, único partido opuesto frontalmente a
dicho sistema, pensamos totalmente lo contrario, por ello
ya en nuestro programa electoral éramos partidarios de un
modelo alternativo y soterrado a los contenedores existentes hoy en día, cuyo impacto visual y medioambiental solo
genera malos olores y quejas de quienes deben soportarlos
delante de sus casas. El sistema que el Gobierno va a impulsar encarecerá el coste del recibo de las basuras en un
20% al tiempo que generará numerosas incomodidades e
inconvenientes a nuestros vecinos por la segmentación de
los horarios de recogida que dicho modelo impone (deberemos sacar la bolsa de basura en la franja horaria que se
nos diga) así como en la forma de su depósito (no exento
de malos olores). Pero lo más importante será la pérdida
del anonimato. La administración, el Ayuntamiento en
este caso, será conocedor de la propiedad de todas y cada
una de las bolsas o contenedores que accedan al sistema y
podrá establecer criterios de exacción del impuesto según
el nivel de reciclaje o imponer sanciones si ello fuera necesario. Ripollet, que ha sido escogido como “conejillo de
indias” para la implantación de este método en el Vallés
Occidental, no puede ser aleccionado en tan breve espacio
de tiempo y sin tan siquiera haber realizado una campaña
de información a fondo sobre sus vecinos. En Ciudadanos pensamos que el caos y el malestar están asegurados,
como ha pasado recientemente en el Barrio de Sant Andreu en Barcelona. Tiempo tendremos para constatarlo.
Mientras tanto, sigamos diciendo NO al “Porta a Porta”.
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Torna la Festa Major de Ripollet
Sembla que aquest any, per fi, sí que tindrem Festa Major.
Escrivim aquest article enmig de la cinquena onada, mentre es disparen els ingressats per Covid a Catalunya i creixen les xifres de malalts crítics.
Però el bon ritme de la vacunació en general, i la bona disposició dels joves per contribuir a la immunització, com
hem pogut veure a Ripollet, on la gent jove va acudir de
forma massiva a l’autobús de vacunació, ens fa mantenir
l’esperança.
Després d’un 2020 sense Festa Major, sembla que aquest
any podrem gaudir de la nostra festa grossa.
Caldrà contemplar totes les mesures de seguretat i adaptar-se a la normativa vigent per tal de garantir la salut de
les persones que vulguin participar de les activitats. Això
farà que segurament no sigui una Festa Major com la de
cada any. Però obrim-nos a les novetats i gaudim-la amb
seguretat.
Sabem que la nova Comissió de Festa Major l’ha preparada amb molta il·lusió, i moltes ganes de recuperar el punt
de trobada que sempre ha estat per tots nosaltres. Els hem
d’agrair, a totes les persones i entitats que en formen part,
el seu esforç i les seves ganes. Sabem també que fa molts
mesos que estan preparant les activitats tot i la incertesa
del moment, i els dubtes de quines seran les restriccions la
setmana de la Festa.
La millor forma de donar les gràcies a tothom que hi ha
col·laborat per fer-la possible, és que ens inscrivim a les
activitats i participem amb responsabilitat de tots els actes
que puguem.
És important que arribi a tots els barris. Que arribi al jovent, a la gent gran i a les famílies. Que hi tinguin cabuda
la cultura i l’esport. Que les entitats, com cada any, siguin
protagonistes.
I també és important que sigui segura perquè hi puguem
participar sense perill.
Gaudim i vivim la Festa Major de Ripollet!
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LA RÀDIO,
AL DIA
ripolletradio.cat
91.3 FM

Dilluns
10-13 h Bon dia Ripollet
17-18 h Top Playlist (CP)
18-19 h A les portes de Troia (CP)
19-21 h El 7è art de Talia
21-22 h Blues Barellhouse
22-23 h DeMésEnllà (CP)

Escolta’ns!

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 -As. Pilots i controladors aeris
virtuals (1r) / Clàssics contemporanis (2n i 4t) / Així Som Aspasur (3r)
22-23 h News ClickCiber (CP)
Dimecres
10-13 h Matins pop-rock
17-19 h Los Tres Tenores... dan la nota
19-20 h Bravo por la música (1r) / El Camino Associació Camino Ancestral de Santiago (2n) /
Desde la historia (3r) / Createnglish (4t)
20-21 h Peluts - Spam (CP)
21-22 h La Escalera - Asociación Música de Autor La Escalera (1r i 3r) / DRETS amb majúscules - Drets Socials (2n) /
Boxea (4t)
22-23 h El Corralón del Blues
Dijous
10-13 h Matins pop-rock
17-19 h Magazín Info Setmanal
19-20 h Excursas la palco (1r) / Entretots - As. Entretots
(2n) / Ratones de Buhardilla - Club d’Escacs Palau Ausit
(3r) / 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 (CP)
22-23 h Gamers Ocupados / Ohhh TV (CP)
Divendres
10-13 h Bon dia, Ripollet
13-15 h Reposició del magazín Info Setmanal
17-18 h Coblejant (CP)
18-19 h Club del Country (CP)
19-20 h Música amb accent obert (CP)
20-22 h Viaje al Reino del Metal - Associació Ripollet Rock
21-22 h Ruta 66 (CP)
..................................................................................................
De 10 a 13 i de 17 a 19 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, a les 13 h, repetició de l’Info Setmanal, i a les 23 h,
Don’t Stop Dancing (CP).
Resta d’hores, reposicions dels programes emesos entre
setmana.

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
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Descobreix
com serà
el porta
a porta!

Compte enrere
pel porta a porta
Durant el primer semestre de 2022 a Ripollet es canviarà el sistema actual de recollida de
residus, passant a tenir contenidors intel·ligents als
barris de Tiana i Pont Vell i el sistema porta a porta
a la resta del municipi.

Organitzador de les deixalles domèstiques

La recollida selectiva porta a porta consisteix a lliurar
els residus ben separats davant la porta de casa, seguint
un calendari preestablert per a cada fracció, excepte pel
vidre, que continuarà utilitzant contenidor. A Tiana i
Pont Vell el porta a porta només s’aplicarà a la recollida
comercial i els veïns continuaran utilitzant contenidors, que estaran tancats i s’obriran amb una targeta
magnètica.
Les ciutats són les responsables de prop del 70% de
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a escala
mundial. El desplegament d’aquests sistemes individualitzats de recollida de residus domèstics i comercials té com a objectiu reduir la necessitat d’incineració,
d’abocadors i de macroplantes com l’Ecoparc i, per
tant, avançar en la lluita contra el canvi climàtic.
Però a banda dels avantatges mediambientals, en tenim d’altres importants. Per exemple, deixarem enrere els desbordaments i males olors que ens trobem
sovint al voltant dels contenidors; desapareixeran els
punts d’abocament incontrolats de mobles i trastos
vells, i no ens haurem de desplaçar fins als contenidors. Així, amb el porta a porta es vol aconseguir uns

carrers més nets, guanyar espai i eliminar elements de
la via pública.
En tercer lloc, és un sistema que evita la pujada de la
taxa d’escombraries, ja que l’Agència de Residus penalitza amb un cànon cada tona de residus que portem a
l’abocador i l’apuja cada any. A més, per cada tona de
residus que recollim ben separats es reben uns ingressos que permeten compensar els costos de recollida.
D’altra banda, lliurar els residus de forma individualitzada i personalitzada permetrà aplicar bonificacions a
la taxa a aquells que participin correctament i aplicar
mesures de control a aquells que no ho facin, avançant
cap a una fiscalitat més justa.
Abans de la posada en marxa d’aquest nou sistema,
tots els veïns rebrem la visita dels educadors ambientals que ens explicaran amb detall el seu funcionament
i ens lliuraran el material necessari per dur-lo a terme.
També comptarem amb una pàgina web i un servei
d’atenció telefònica per resoldre dubtes i problemes.
Amb aquest canvi de sistema, Ripollet se situarà al
mapa de les ciutats que aposten de manera valenta i
eficaç per la sostenibilitat.
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LA CONTRA

Apunta’t
al Duatló
de Ripollet!

Adrià Villalba
Membre fundador del 3R Triatló
Per començar, què és el
triatló?
Nedar, bicicleta i córrer, tot seguit i
en aquest ordre, de menor a major
impacte.
Va des de la modalitat esprint a
l’Iron Man, que arriba als 3,9 km
nedant, 180 km en bici i córrer una
marató (42,195 km).
Què té el triatló que està
tan de moda?
Primer hi ha molt suport mediàtic
perquè és molt espectacular i un
gran negoci. I després en l’àmbit
esportiu enganxa molt per la combinació de tres modalitats, per les
transicions i per posar el cos a límit.
Esteu més exposats a les
lesions?
No més que córrer, ja que no tenim
tanta càrrega física.
Tothom pot fer triatló?
Sí, tothom si es prepara. Tot està al
cap, però s’ha d’entrenar. Cal tenir
moltes ganes i temps, ja que cal dedicació.
És un esport individual.
Sí, però és millor entrenar en grup.
La comunitat és el millor que tenim, perquè ningú se senti sol.
I és car?
Es pot començar a poc a poc, però

equipar-se per practicar
les tres disciplines no és
barat, a part de la suplementació, etc.

—
“Tothom pot
fer triatló si es
prepara amb
ganes i temps”
—

El vostre club
ha nascut a les
portes de la
pandèmia.
La nostra activitat va
estar marcada primer
pel confinament i després per les
restriccions, i per això després vam
sortir encara amb més ganes.
Què oferiu com a club?
Som un club adaptat als nous
temps. Facilitem els entrenaments
dels nostres socis a la pista d’atletisme a la piscina municipals
de dilluns a divendres i
també organitzem sortides en bicicleta i a córrer
els caps de setmana. I per
a les persones que no
poden venir a entrenar, tenim una
plataforma per a
l’entrenament en
línia.
Som un club
d’amateurs, però
també tenim tres
campions: l’Albert
Dausà, el Joan Mengual i el Francisco
José Torres Pi, un

Iron Man, un de duatló d’Espanya
i desè del món en duatló.
A Ripollet us estrenareu
amb un duatló.
Serà la nostra presentació oficial
com a entitat. Volíem fer també la
part de piscina, però es complicava
molt i hem apostat per un duatló popular perquè s’hi pugui
apuntar més gent. Si tot va bé,
per Festa Major muntarem un
duatló esprint, que consistirà a
córrer 5 km, fer 20 km en bici
i acabarem amb 2,5 km
més corrents. Serà per
la zona del vial de riu i
durarà des d’una hora,
fins que acabi l’últim.
Us podeu apuntar a través de l’app Xip Groc o
la web xipgroc.cat i costa
25 €. Estem convençuts
que sorprendrà.
Toni Miralles

