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25 DE NOVEMBRE
Dia Internacional
per a l’Eliminació
de la Violència
envers les Dones
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Lloga
el teu pis

amb garanties de cobrament

Cada pis buit
pot ser una llar
L’Agència de l’Habitatge
de Catalunya te’l lloga pagant
per avançat 18 mesos.
Totes les condicions, aquí

Més informació
Oficina d’Habitatge
C. de Can Masachs, 18-20
Tel. 935 046 007
A/e: habitatge@ripollet.cat
ripollet.cat

+ Info
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DESTAQUEM
Gent gran activa
i connectada
L’allargament de l’esperança de vida crea nous interessos i oportunitats per continuar tenint una vida
plena passats els 70 i, fins i tot, els 80 anys. Els sèniors
disposen d’alguns avantatges, com ara els populars
viatges de l’Imserso, els descomptes en oci, i una àmplia i variada oferta de formació, esbarjo i cultura de
la salut, adreçada a la tercera edat. Però no sempre ni
tots en són coneixedors. El motiu és que la comunitat
es mou, cada vegada més, a través d’Internet i les xarxes socials i moltes d’aquestes
persones grans es troben desconnectades
d’aquesta informació, a causa de la bretxa
digital de les noves tecnologies i la seva vertiginosa implantació.
Reconnectar-les al món és responsabilitat
de tota la societat. En primer lloc de les
administracions, però també de l’empresa
privada i del teixit associatiu. L’accés a la
informació i als serveis públics és un dret,
però moltes persones es veuen privades
d’aquest per no tenir els dispositius electrònics necessaris o no conèixer el seu funcionament. A tot això,
cal sumar les dificultats econòmiques per accedir a
la tecnologia, que puja de preu proporcionalment a
les prestacions, sovint inintel·ligibles per a molts dels
nostres grans.
Sensibles amb aquesta situació, des de fa anys, entitats com ara Creu Roja i la Gresca tenen programes
específics contra la bretxa digital, per començar a
abordar des de zero l’ús d’ordinadors, tauletes i telèfons mòbils. Destacar també el treball que fa amb
les persones nouvingudes l’entitat Acollim Ripollet,
que les acompanya en la realització de tràmits, on les
dificultats idiomàtiques agreugen encara més la seva
indefensió. Amb la vocació d’universalitzar aquesta lluita, l’Escola de Persones Adultes i l’Associació

Jaume Tuset també disposen de cursos i tallers des
del nivell inicial fins a la titulació en competències
digitals. Paral·lelament, l’Ajuntament acaba de posar
en marxa el projecte Drets Digitals, que ha permès,
entre altres coses, la represa d’una part de l’activitat
del Casal d’Avis amb tallers d’informàtica bàsica i de
descoberta del telèfon mòbil. Així mateix, també ha
establert protocols per atendre a persones d’altres

edats en qui es detecta que no coneixen el funcionament de l’Administració ordinària i encara menys
l’electrònica. Aquestes dificultats s’han accentuat especialment amb motiu de la pandèmia, que ha precipitat la digitalització de la societat, que ha suposat
un mur insalvable per a un gran sector de la societat.
A tot això, cal sumar la feina que des de fa 12 anys
està realitzant l’Aula d’Extensió Universitària per a
la Gent Gran de Ripollet, que ofereix conferències
sobre temes socials i culturals a càrrec d’especialistes
d’alt nivell, però de forma planera i entenedora. Finalment, volem reconèixer l’encert del CF Ripollet
pel seu recent homenatge als veterans del club, que
són la història viva del club i de l’esport local quan
Ripollet no arribava als 5.000 habitants i la comunicació era boca-orella.
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REPORT
Obrint finestres
contra la bretxa
digital
La formació dels més grans en competències digitals bàsiques és una prioritat al Casal d’Avis

A moltes persones la tecnologia no els resulta facilitadora, sinó una barrera. Per a diverses generacions, educades en l’analògic, les pantalles dels ordinadors, les tauletes i els mòbils
actuals els resulten inintel·ligibles, abocant-les
a una marginació informativa i la impossibilitat
d’accés als serveis bàsics. Aquesta fractura s’ha
agreujat amb la pandèmia, que ha precipitat la
digitalització de l’accés a les administracions i la
generalització de la cita prèvia. Aquesta situació
és més comuna del que es creu entre els majors
de 50 anys i les persones nouvingudes de totes
les edats que s’han vist privades de l’accés a la
tecnologia per motius econòmics. Per ajudar a
reconnectar totes aquestes persones, l’Escola de
Persones Adultes Jaume Tuset, la Creu Roja i el
Centre d’Esplai La Gresca treballen des de fa anys
per alfabetitzar digitalment i donar eines per
perdre la por a les noves tecnologies. Destacar
també l’acompanyament que fa Acollim Ripollet
a les persones amb dificultats idiomàtiques i el
projecte integral Drets Digitals de l’Ajuntament
de Ripollet, que inclou des de la formació fins
al suport en la realització de gestions a persones
novelles en l’administració digital.

Drets Digitals
L’Ajuntament, a través de l’Àmbit de Drets Socials, ha
posat en marxa el projecte pilot Drets Digitals. Per ajudar a reduir les desigualtats socials. Dues integradores
socials s’encarreguen de donar suport individual en la
realització de tràmits. Els més demandats són la sol·licitud de l’ingrés mínim vital, obtenció del certificat
digital i, fins i tot, demanar hora al metge.
L’atenció la dona el Departament en detectar-se la necessitat o bé a petició pròpia, demanant-ho al telèfon
de Drets Socials 935 046 007 o al correu electrònic
dretsdigitals@ripollet.cat.
L’altre front que treballa és el de la formació, com ara
els tallers d’informàtica i mòbils que s’imparteixen al
Casal d’Avis i que actualment tenen a 20 persones en
formació.
Dins el projecte també es contempla la possibilitat d’accions als centres educatius, adreçades a les famílies i altres col·lectius
+ Info
que es detecti que precisen suport.
Ripollet Impulsa
Des d’Àmbit de Desenvolupament
Econòmic de l’Ajuntament es realitzen cursos i tallers
per ensenyar a buscar feina per Internet, d’alfabetitza-
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Per la seva part, l’Associació Jaume
Tuset realitza tallers d’informàtica
preinicial des de zero (40 places) i un
taller de mòbils, app i Internet aplicada a la vida quotidiana (40 places).

A dalt, aula de cerca de feina per Internet; a sota,
l’aula d’informàtica a l’Escola d’Adults

ció digital, de programaris essencials i es fa suport en
l’àmbit laboral i empresarial en la sol·licitud d’ajudes
i gestió de documentacions d’altres administracions i
empreses. En aquest sentit, també forma part del projecte Tecno Talent Vallès (Treball, Talent i Tecnologia),
que promou la millora professional i de competències digitals tant de les persones com de les empreses.
Quant al comerç local, ha impulsat diverses formacions i la implantació de la digitalització comercial. Ripollet Impulsa disposa d’un espai al parc dels Mestres
amb accés a equips informàtics i assessorament.
Persones adultes
L’Escola d’Adults ha adaptat el seu sistema d’ensenyament a les restriccions de la pandèmia i creat i posat
en marxa el projecte de doble titulació, en secundària
i competències digitals, per donar resposta a les necessitats actuals i permetre una millor preparació als
seus alumnes de GES. Arran del confinament, l’escola va detectar que molts alumnes no tenien ordinador ni formació. Aquest curs ha obert una nova aula
d’informàtica, amb 16 ordinadors, que se sumen
als 24 ja existents. Quan no hi ha classe, es posen a
l’abast dels alumnes que no tenen ordinador a casa.
En aquests moments es disposen de 92 places a GES,
40 a informàtica i 88 a Competic.

+ Info

La Gresca
A més de les activitats amb infants
i joves, el seu projecte abraça també
als adults i gent gran, amb cursos
de telèfon intel·ligent, nivell bàsic
i avançat; d’informàtica nivell bàsic, intermedi i avançat.
També donen suport a famílies de les esco+ Info
les en les eines que fa servir l’alumnat i per al
públic general tenen un espai per a la preparació dels exàmens ACTIC.
Creu Roja
Ofereixen un taller de noves tecnologies per a gent gran
(12 places). Tracta sobre l’ús de tauletes, telèfons intel·ligents i aplicacions per desenvolupar habilitats memorístiques, entre altres. Cal destacar que tenen servei
de préstec gratuït de tauletes. En l’àmbit de l’ocupació,
tenen un espai per a la recerca activa de feina. Els principals usuaris són majors de 50 anys i població migrada.
Aquest any han donat atenció a més de 50 persones.
A banda de la formació, Creu Roja té programes específics sobre renda garantida (30 places) i apoderament
de dones (37 usuàries), on també es treballa l’alfabetització digital. També disposen
+ Info
d’un sistema de préstec de tauletes.
Acollim Ripollet
Aquesta entitat ajuda a les persones nouvingudes o
refugiades, sota el paraigua del projecte Help. D’una
banda, dona suport a la realització de tràmits en línia
i, fins i tot, acompanya físicament les persones que,
per motius idiomàtics, es veuen marginades a l’accés als
serveis públics. Se’ls pot contactar a través del telèfon/
Whatsapp 644 401 731 o a acollim.help@gmail.com.
D’altra banda, després de la bona experiència del passat
curs amb l’escola Escursell i Bartalot, aquest curs també
organitzarà sessions de capacitació digital per a famílies
del centre. Les famílies interessades han de
demanar-ho a l’escola.
Segueix-los
a Facebook
Toni Miralles
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AGENDA
Dimecres 3
El Club del Dibuix:
Dibuixem Halloween
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Manel Sánchez.
Per a infants de 8 a 12 anys.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 4
Club del còmic infantil:
El Temerario Jack,
de Ben Hatke
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

Presentació del fotollibre
Alma y memoria
A les 19 h, al Centre Cultural
Presentació del llibre del fotògraf
Jorge Armestar.
Organitza: AFOCER
Nits de música: Història
del cinema musical
nord-americà (56a
sessió, anys 2000-2002)
A les 20 h, al Teatre Auditori
Amb Joana Raja i Lluís López.
Aforament limitat.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Dissabte 6
Homenatge als
voluntaris de la Creu
Roja CerdanyolaRipollet-Montcada
A les 14 h, a la pl. de Sant
Ramon de Cerdanyola
Homenatge als voluntaris i socis,
i paella popular oberta a tota la
ciutadania (15 h). Els tiquets de
la paella es poden comprar a la
seu de Creu Roja CerdanyolaRipollet-Montcada.
Organitza: Creu Roja, amb la
col·laboració de la Comissió
de Festes de Sant Martí

—

Diumenge 7
Jugatecambiental
Pinetons: Explora el parc
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Descoberta de la vegetació,
la fauna i els valors ambientals.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Aire net,
mobilitat sostenible!
A les 11.30 h, al parc Massot
Mesurarem la contaminació.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Teatre Petit Mercat Vell:
Aladdin #ThePopMusical
A les 18 h, al Teatre Auditori
A càrrec de La Roda
Produccions. Per a infants
a partir de 4 anys. Entrades
al Centre Cultural, a
teatreauditoridelmercatvell.cat
o a taquilla una hora abans. Preu
adults i majors de 16 anys, 5 €;
menors de 16, 3,75 €.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Compra
d’entrades

—
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Dilluns 8

Dimarts 9

Dijous 11

Cafè Literari: Galíndez,
de Manuel Vázquez
Montalbán
A les 15.30 h, al Centre
Cultural
Tertúlia literària oberta a tothom.
Organitza: AETMV

Club de lectura infantil:
L’excursió, de Tjibbe
Veldkamp
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants de 5 a 7 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Club del còmic jove:
Ataque a los Titanes,
de Hajime Isayama
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a joves de 12 a 16 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 12

Book Club: The Big
Sleep, de Raymond
Chandler
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Club de lectura en anglès, a
càrrec de Laura Patricio. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Formació per a entitats
locals: Sol·licitud
i justificació de
subvencions
De 19 a 21 h, al Centre
Cultural
Inscripcions al Centre Cultural
o a cultura@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

—
Dimecres 10
Hora del conte:
En Bum i l’estel
dels desitjos
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de la Companyia
Homenots. Per a infants de 4
a 8 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Teatre: El Mercader
de Venècia
A les 20.30 h,
Compra
al Teatre Auditori
d’entrades
A càrrec de la Cia.
Dau al Sec. Entrades
a espectadorsripollet.cat
o a taquilla a partir de les
19 h. Preu: 16 €.
Organitza: AETMV

—
Dissabte 13
Taller de robòtica
en família: Programació
amb Scratch
De 10.30 a 12 h,
al Centre Cultural
Inscripcions
Per a infants de 10
a 14 anys. Inscripcions
al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat.
Preu: 4 €.
Organitza:
Ajuntament
de Ripollet
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REPORT
Unides contra totes
les violències
Més de 1.100 dones han mort a mans de
les seves parelles o exparelles d’ençà que es va
posar en marxa el registre de feminicidis l’any
2003. Aquesta xacra social no s’atura i és, en
aquest context, que la Comissió de Gènere de
l’Ajuntament i la Taula Feminista tornen a
organitzar un programa d’activitats entorn el
25N, Dia internacional per a l’eliminació de la
violència vers les dones. Enguany, es vol ampliar el focus més enllà de la tragèdia de les morts,
visibilitzant també altres tipus de violències
silencioses, l’econòmica, la crítica del cos i el
control de les amistats i les xarxes, entre altres.
L’objectiu és treballar en l’apoderament de la
dona en un marc social unitari, que prengui
una major consciència i implicació, on les dones víctimes de violències disposin d’una xarxa
que les permeti sortir de l’aïllament a què sovint són sotmeses.

25 DE NOVEMBRE
Dia Internacional
per a l’Eliminació
de la Violència
envers les Dones

La punta de l’iceberg
La regidora de Feminismes, Txell Caler, explica
que el cartell del 25N d’enguany “mostra un iceberg, que simbolitza que sota les violències que
es veuen estan les que hi ha a la base, silenciades
i de les quals no es parla”. La regidora considera que “és important posar el focus sobre totes
les violències masclistes i tractar entre totes com
les abordem”. En aquest treball hi intervenen el
SIAD, Mossos, Policia Local i també entitats i
col·lectius, com ara el Comitè de Dones, Proud
i també els clubs esportius, que s’estan rebel·lant
activament contra la violència sexista que malauradament pateixen les dones esportistes. En opinió de Caler, hi ha un gran desconeixement sobre
la gravetat de la situació i es mostra especialment
preocupada per la normalització amb què ho viu
especialment el jovent. És per això que considera
que és important que aquestes activitats tinguin
continuïtat amb polítiques actives al llarg de tot
l’any “per continuar denunciant i treballant per
l’eradicació de totes les violències masclistes i
abordar-les conjuntament com a societat”.
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Programa d’actes del 25N
Els actes de commemoració del 25N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les
dones, comencen el dia 16 de novembre, amb la
presentació del llibre Economia Solidària i Feminista a la Biblioteca Municipal. Els actes organitzats per l’Ajuntament de Ripollet continuaran
dissabte, 20 d’octubre, al matí amb la jornada
“Violències i abordatge comunitari”, que es realitzarà a la Sala d’Actes del Centre Cultural. De
10 a 13 h, entitats i col·lectius reflexionaran sobre
l’abordatge de les violències en l’àmbit municipal.
Per participar-hi, cal inscriure’s a l’adreça de correu siad@ripollet.cat. Tot seguit, es durà a terme
un Vermut musical al pati del Centre Cultural,
un concert que anirà a càrrec de Dj Frida. El plat
fort de la commemoració serà el mateix 25 de novembre a la tarda. La plaça del Molí acollirà, de
18 a 20 h, l’acció reivindicativa ‘Les teves ferides
són les nostres, el masclisme mata’. Es tracta d’un
seguit d’accions organitzades pel Comitè de Dones que tenen l’objectiu de denunciar la violència
vers les dones des de l’àmbit cultural i reivindicatiu. El programa d’actes en el marc del 25N està
encara obert a noves incorporacions que s’aniran
concretant durant els propers dies.

On acudir?
Ministeri d’Igualtat
Tel. 016
A/e: 016-online@igualdad.gob.es
600 000 016

Dades preocupants
L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès
Occidental acaba de publicar el seu informe sobre les dades de violència contra les dones del
segon trimestre de l’any. Els resultats mostren
l’increment de denúncies per violència de gènere respecte al primer trimestre. S’hi van registrar
534 denúncies, 58 més que en els tres primers
mesos, el 12,2% més.
L’informe fa un balanç des de l’any 2013 i es
constata l’increment de les xifres al llarg dels
anys. El primer trimestre del 2013 va acabar
amb 387 denúncies per violència de gènere,
una dada que ha anat creixent com ho demostra que, des del 2014, cada trimestre es registren més de 400 i, fins i tot, 500 denúncies.
L’anàlisi de les dades també confirma que,
aquest segon trimestre, es van aprovar el 44,2%
de les 104 ordres de protecció que es van sol·
licitar. Per últim, l’Observatori del Consell
Comarcal informa que els procediments que
finalitzen en sentència condemnatòria representen el 8,6%.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes Solé / Agència

Generalitat de Catalunya
Línia d’atenció contra
la violència masclista
Tel. 900 900 120
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Torneig d’Escacs
Llampec Solidari
D’11 a 13 h, a la seu del Club
d’Escacs Palau Ausit
(c. de Federico García Lorca, 5)
Torneig d’escacs solidari per
recaptar fons per als habitants de
la illa de La Palma. Inscripcions a
626 570 770 o escacspalauausit@
gmail.com, fins al 12 de novembre.
Organitza: Club d’Escacs Palau
Ausit i AVV Can Vargas
Presentació de la nova
entitat Traça
A les 11 h, al Teatre Auditori
Acte de presentació de la nova
entitat Traça i del debat per
impulsar la futura Fàbrica
d’arts i creació de Ripollet,
com a projecte de ciutat. El
grup promotor pretén donar
continuïtat al llegat de l’activista
cultural Wenceslau Soler i oferir
un espai compartit a artistes
professionals i amateurs en les
diferents disciplines de les arts
visuals i escèniques, amb un
projecte per estimular una xarxa
ciutadana que posi en primera
línia la cultura i la creació.
Organitza: Traça

L’hora petita:
El camí de la Mery
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Sara Genovart. Per
a infants fins a 3 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 14
Jugatecambiental
Pinetons:
Fem el Memory del parc
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Juguem a un joc de memòria.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Cosmètica
natural
A les 11.30 h, al parc Massot
Crearem productes cosmètics i
saludables.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Visita guiada a
l’exposició “Persones,
somnis i ideals. Els anys
republicans a Ripollet:
1931-1936”
A les 11.30 h, al CIP Molí
d’en Rata
Places limitades. Reserva prèvia a
molidenrata@ripollet.cat o
935 946 057.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dilluns 15
Taller: Tastets
d’Enquadernació
(sessió 1)
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Taller d’iniciació a
l’enquadernació creativa. Tres
sessions de durada. A càrrec
de Dolça Llibreta. Per a públic
adult. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 16
25N: Presentació del
llibre Economia Solidària
i Feminista
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Acte amb motiu del 25N — Dia
internacional per a l’eliminació de
la violència vers les dones.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

+ Info
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Dimecres 17

Dijous 18

Llegim i creem:
M’agrada el Pop-up
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Sara Sareta. Per a
infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia a
la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Taller d’alfabetització
digital: Edita les teves
fotografies amb el mòbil
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de la Fundació Pere
Tarrés. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Club de lectura ChickLit:
El Duque y yo,
de Julia Quin
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
Nits de música:
Introducció a La Traviata
A les 19.30 h, al Teatre
Auditori
Ángel Esteve i Rafael López
presenten l’òpera La Traviata,
de Giuseppe Verdi, abans de la
seva emissió. Aforament limitat.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV
Òpera: La Traviata
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Emissió en directe des de
Salzburg. Entrades a taquilla
el mateix dia. Preu: 6 € (socis),
10 € (general).
Organitza: AETMV

—

Nits de música:
Del Classicisme
al Romanticisme
A les 20 h, al Teatre Auditori
A càrrec del musicòleg Lluc
López. Aforament limitat.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Dissabte 20
25N: Jornada “Violències
i abordatge comunitari”
i vermut musical
De 10 a 13 h, al Centre
Cultural
Jornada amb entitats i col·lectius
sobre l’abordatge en violències
a nivell municipal. Inscripcions
a siad@ripollet.cat. Tot seguit,
concert a càrrec de Dj Frida, al
pati del Centre Cultural.
Acte amb motiu del 25N — Dia
internacional per a l’eliminació de
la violència vers les dones.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Compra
d’entrades

11

Taller de cuina en família
De 10.30 a 12 h,
al Centre Cultural
Inscripcions al Centre
Inscripcions
Cultural o a
tatxan.ripollet.cat.
Preu: 4 €.
Organitza:
Ajuntament
de Ripollet
Hora del conte i taller:
Un missatge per la
Pachamama
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A partir del conte Un missatge de
la Pachamama, realitzarem un
taller amb elements de la natura.
A càrrec de Marta Carrasco. Per
a infants de 5 a 9 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 21
Jugatecambiental
Pinetons:
Activitat 15è cicle.
Arrela’t al parc
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Veurem plantacions populars
a zones forestals dels parcs.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

12
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PRIMER PLA
Maria Lladó i Àngels Pujols
Presidenta i secretària de l’Aula d’Extensió Universitària per a la gent gran

“L’Aula és un punt de
trobada que fa poble”
Com va néixer l’Aula
d’Extensió Universitària?
MLL: Es va posar en marxa amb
l’impuls de l’Ajuntament fa 14
anys, l’octubre del 2007, que es
diu aviat. A partir de conèixer
l’Aula de Sabadell, un grup de
gent jubilada o majors de 50 anys
van iniciar tot el procés per crear
l’Aula de Ripollet.
Com vau viure la pandèmia?
AP: Ha estat molt difícil i complicat, i hem hagut d’improvisar
sovint. Vam patir algunes baixes,
sobretot de la gent més gran, que
tenia por de la Covid. És una de les
Aules amb una mitjana d’edat més
jove, entre 65 i 70 anys, però també
tenim gent de més de 80.
MLL: Teníem molta incertesa pel
nostre col·lectiu. No oblidem que
és gent gran. Érem conscients que
no podríem tirar endavant l’activitat habitual i, en un dels tancaments, vam iniciar les xerrades en
línia. Mai vam tenir por de desaparèixer, però sí que sabíem que
ens havíem d’adaptar a una nova
situació.
Malgrat aquest mal any, l’Aula
està en plena forma.

AP: La veritat és que en la primera xerrada d’aquest curs, oberta a
tothom, ens vam quedar sorpreses perquè va venir molta gent.
L’Aula està vivint un bon moment
perquè, a causa de la Covid, fem
les sessions en el Teatre Auditori,
que té més aforament que no pas
el Centre Cultural. Volem aconseguir estar al Teatre tota la resta del
curs. És molt més còmode tant per
als professors com per als alumnes.
Per evitar confusions, cal dir
que no cal ser universitari
per participar en l’Aula.
AP: No, molta gent té por que
s’hagi d’estudiar, que s’hagi de fer
un examen, etc. Però no es tracta
d’això. Es tracta d’anar a les xerrades, escoltar-les, gaudir-les i, en el
torn de paraules, es pot preguntar,
fer aportacions...
Quines persones assisteixen
habitualment a l’Aula?
AP: Són persones que tenen
ganes d’aprendre, de saber.
De joves, potser no van tenir l’oportunitat d’estudiar i ara, que estan jubilats,
aprofiten l’ocasió. També
és una manera de socia-

litzar-se. En lloc d’estar-se a casa
veient la tele, els membres de l’Aula
saben que cada dimarts tenen una
cita, que han de venir, s’han d’arreglar i veuran els seus amics.
MLL: L’Aula es converteix en un
lloc de trobada, de pertinença, un
espai que fa comunitat, fa entitat i
també fa poble. Se senten importants i protagonistes de l’Aula. A
més, intel·lectualment, obren la
ment a nous coneixements. Molts
d’ells no van tenir l’oportunitat
d’estudiar en el seu moment, i ara
estudien sota el paraigua de la universitat. Alhora, es demostren a si
mateixos que l’edat no és cap barrera per aprendre i formar-se.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes Solé / Agència
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Jugatecambiental
Massot: L’últim arbre
A les 11.30 h, al parc Massot
La història de la Irene ens
descobrirà com d’importants
són els arbres.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dilluns 22
Taller: Tastets
d’Enquadernació
(sessió 2)
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 23
Xerrada sobre ciència
A les 18 h, al Centre Cultural
Arran de la Setmana de la
Ciència, xerrada sobre la relació
entre la cuina i la química a
càrrec de Virgínia Calzada, del
programa “La ciència és nostra”,
de Ripollet Ràdio.
Organitza: “La ciència és nostra”
i Associació Cultural Jaume
Tuset

Escolta el
programa
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Club de lectura de
novel·la: La llibreria,
de Penelope Fitzgerald
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
Llegir el teatre:
Nosaltres (A nosotros
nos daba igual),
d’Helena Tornero
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

—
Dimecres 24
Hora del conte:
Pum! Contes d’una
bruixa llaminera
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Sherezade Bardají. Per
a infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 25

Segueix-les
a Facebook

25N: Les teves
ferides són les nostres,
el masclisme mata
De 18 a 20 h, a la pl. del Molí
Diverses accions per denunciar
la violència vers les dones.
Acte amb motiu del 25N — Dia
internacional per a l’eliminació de
la violència vers les dones.
Organitza: Comitè de Dones

—
Divendres 26
Teatre: Classe
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
De la Cia. Sixto Paz Produccions.
Entrades a espectadorsripollet.cat
o a taquilla a partir de les 19 h.
Preu: 16 €.
Organitza: AETMV
Compra
d’entrades

—
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TEIXINT VINCLES
Mentoria social:
una eina d’acollida
i inclusió
Com a gran part dels municipis de Catalunya, Ripollet ha estat, en les últimes dècades, un lloc d’acollida
per a milers de persones d’origen diversos. El procés
migratori, però, sovint no finalitza, ni de bon tros,
en el moment en què la persona arriba al nou destí,
sinó que pot prolongar-se fins que aconsegueix regularitzar la seva situació administrativa i esdevenir
un ciutadà de ple dret i garanties.
A banda dels reptes administratius, aquests nous
veïns i veïnes també poden tenir la necessitat de
vincular-se al territori on viuen i establir lligams comunitaris que els permetin ampliar la xarxa social i
descobrir l’entorn més pròxim.
És per aquesta raó que, des de l’Ajuntament de Ripollet i amb la coordinació tècnica de l’entitat Esport3
i la Generalitat de Catalunya, despleguem el Programa de Mentoria Social a la ciutat. Aquesta iniciativa, presentada el 26 d’octubre al Centre Cultural,
pretén posar en contacte a persones i/o entitats que
vulguin fer de mentores amb refugiats o persones en
procés de regularització que desitgin rebre aquest
acompanyament.
Així doncs, les persones mentores han de
constituir grups d’acollida d’entre 2 i 5 membres amb una relació prèvia entre ells, per
tal d’acompanyar a una persona migrada
en el seu procés d’arrelament al territori,
ajudant-la en temes com la pràctica de la
llengua, la descoberta de l’entorn, l’ampliació de la seva xarxa social i l’acompanyament en l’itinerari laboral.
El perfil de les persones mentorades
és el de famílies o persones indivi-

duals que porten un mínim de dos anys empadronades a Catalunya, i que es troben en un moment
vital adequat per aprofitar la mentoria. En aquest
sentit, les persones migrades han de comptar amb
les necessitats bàsiques cobertes, habilitats socials i
comunicatives i inquietuds per aprendre i conèixer
l’entorn en el qual viuen.
Les persones mentores, després de superar una entrevista, rebran una formació de 12 hores per adquirir les eines i els coneixements necessaris per a
l’acompanyament. Posteriorment, es posarà en contacte a ambdues parts perquè s’iniciï el procés de
mentoria que durarà entre 8 i 12 mesos, i inclourà
una trobada setmanal d’entre 2 i 4 hores. A més de
formacions contínues, tant mentors com mentorats
comptaran, durant tot el procés, amb el suport i seguiment de l’equip tècnic del programa.
Aquelles persones que estiguin interessades a participar en el Programa de Mentoria Social poden
contactar amb Mireia Catot, responsable tècnica del programa de Mentoria Social al Vallès
Occidental a través del seu correu electrònic:
mcatot@esport3.org.
Joana Domènech
Tècnica de dinamització cívica
per a l’emancipació juvenil

+ Info
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Dissabte 27
L’hora petita:
Prevenció de la dislèxia
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Creixent entre
Rialles. Per a infants de 3 a 5 anys.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Concert de Nadal
A les 19 h, al Teatre Auditori
A càrrec de la Societat Coral
“El Vallès”.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 28
Itinerari “Els escenaris
de la 2a República
a Ripollet”
A les 11.30 h, al CIP Molí
d’en Rata
A càrrec del Grup d’Estudis
Ripolletencs. Places limitades.
Reserva prèvia a molidenrata@
ripollet.cat o 935 946 057.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Jugatecambiental
Pinetons: Un parc de foto
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Gimcana d’il·lustracions del parc.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Cens d’ocells
A les 11.30 h, al parc Massot
Farem inventari dels ocells del
parc.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

15

Altres
activitats
Setmana del Bolet
De l’1 al 7 de novembre
Una desena de restaurants de
Ripollet oferiran plats amb el
bolet com a protagonista.
Organitza: Gremi d’Hostaleria
i Turisme

—
Dilluns 29
Taller: Tastets
d’Enquadernació
(sessió 3)
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 30
Ripolletres: ¡Yo me quedo
aquí! i Londres: Navidad
y otros desastres,
de Tamara Marín
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Presentació de la novel·la i el relat
de l’autora local. Places limitades
fins a completar aforament.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

25N: Lletres violetes
Del 25 al 30 de novembre,
a la Biblioteca Municipal
Amb motiu del 25N — Dia
internacional per a l’eliminació de
la violència vers les dones.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

16

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 020 — Novembre 2021

FEM MEMÒRIA
Creu Roja celebra cent
anys al nostre costat
Creu Roja Cerdanyola-RipolletMontcada inaugurava el 14 d’octubre al Museu de Ca n’Oliver de
Cerdanyola l’exposició “Cent anys
al teu costat”, un recull d’imatges,
documents i objectes que repassen els seus 100 anys d’història. Es
tracta de l’eix central del centenari
de l’entitat. Cent anys gens fàcils de
complir, sobretot per a una organització local. La mostra, teixida amb
la complicitat dels museus dels tres
municipis, explica un segle d’història; la història de l’entitat, però també dels veïns i veïnes de les tres viles.
A principis del segle XX, davant la manca de mitjans
per auxiliar les persones que patien accidents, va sorgir
un grup de voluntaris per prestar els primers auxilis al
carrer. Així, l’11 de setembre de 1921 se signava l’acta
de fundació de l’assemblea de la Creu Roja de Cerdanyola-Ripollet, amb Josep Albiñana com a president.
Eren 25 voluntaris amb els recursos de què disposaven.
A la mostra es pot veure un carro-llitera, que feia d’ambulància per portar les persones ferides o malaltes fins
al tren per portar-los als hospitals de Barcelona.
Durant aquests cent anys, l’organització ha crescut
i s’ha enfortit. Dels 25 voluntaris inicials han passat a ser 456 voluntaris i 3.011 socis actualment. La
mostra permet endinsar-se en moments claus de la
història que Creu Roja va afrontar a primera línia.
La Guerra Civil, la postguerra, les inundacions del
Vallès, l’accident d’autobús a Sòria del 2000 o els
atemptats de Barcelona del 2017. El 2020 va arribar
la pandèmia de la COVID-19 i la societat es va para-

+ Info

Els uniformes de l’organització han anat canviant amb el temps

litzar, confinada a casa seva. Creu Roja va continuar
activa. Durant aquells mesos, dins del Pla Respon,
l’organització va atendre 3.523 persones, moltes
d’elles gent gran que es trobava sola a casa. Va preparar quasi 1.200 kits d’alimentació i 2.000 kits d’higiene per entregar a casa de persones necessitades. Va
lliurar 13.450 mascaretes a la ciutadania i fins a 93
voluntaris es van mobilitzar.
Aquest és l’últim episodi escrit en aquest segle de vida
de l’entitat. Una història que continuarà mentre hi hagi
persones necessitades, ja que Creu Roja ha col·locat la
solidaritat i els valors humans al capdavant de tot. Ho
demostra la gran empenta que ha suposat l’organització per a la igualtat entre dones i homes. Les dones
sempre han tingut dins de l’entitat un paper molt actiu,
sense cap mena de diferenciació o discriminació.
L’exposició itinerant del centenari de la Creu Roja
“Cent anys al teu costat” es podrà visitar al Museu de
Ca n’Oliver, a Cerdanyola, fins al gener. Després viatjarà a Montcada i Reixac, i finalment s’instal·larà al
CIP Molí d’en Rata de Ripollet a partir del mes d’abril.
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Activitats del Casal
de Joves
Activitats per a joves a partir
de 12 anys. Places limitades.
Inscripcions gratuïtes
a joventut@ripollet.cat
i @RipolletJove.
Dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Taller de cuina
Dimecres, de 17 a 18.30 h
I·lustració amb
aquarel·la
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Espai d’estudi
Cada divendres, de 17 a 20 h
Tennis de taula/Futbolí
Del 22 al 26 de novembre
Activitats Punt Lila
i LGTBI Jove
Consulta la programació a
@ripolletjove
Encants dels Aturats
Cada dissabte no festiu,
a la plaça de Pere Quart
De 9 a 15 h, mercat de segona mà
d’intercanvi i artesania.
Sala de Recerca
de Feina presencial
Tots els dijous, de 10 a 12 h,
al c. de Sant Sebastià, 26
Ordinadors amb accés a Internet
i acompanyament tècnic en la
recerca de feina.
Cita prèvia a 935 807 642
i orientacio@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Curs: PRL sector
neteja i desinfecció
especialitzada COVID’19
Del 09 al 26 de novembre
Curs de 70 h per a persones
inscrites en l’Oficina d’Ocupació.
Inscripcions a 935 807 642, 696
818 711 i formacio@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Proves ràpides de VIH,
sífilis i hepatitis C
Cada últim dimecres de
mes. Servei anònim, gratuït i
confidencial.
Cita prèvia i consultes:
932 980 642.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Gais Positius
Oficina d’atenció
LGTBI de Ripollet
Darrer dimecres de mes,
de 10 a 13 h, a 699 901 651.
Més informació:
coordinacio@och.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Observatori
contra l’Homofòbia

—
Exposicions
CENTRE CULTURAL
Sala 1
Del 6 al 30 de novembre
“Paratges”
Mostra d’olis de la pintora
ripolletenca Roser Saló.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Sala d’Art
De l’1 al 30 de novembre
“El món minúscul”
Mostra d’imatges de la flora
i la fauna del nostre entorn.
Organitza: Acció Fotogràfica
de Ripollet
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Segueix-los
a Facebook

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 2 al 30 de novembre
“Els ulls de ningú”
Exposició fotogràfica
d’Edu Alegre i Joan Vera.
Organitza: AFOCER

+ Info

Del 2 al 30 de novembre
“Montserrat Abelló.
Visc i torno a reviure”
Exposició sobre la poeta
i traductora Montserrat Abelló.
Produïda per la Institució de les
Lletres Catalanes, amb l’Institut
Català de les Dones.
CIP MOLÍ D’EN RATA
Fins al 13 de març del 2022
“Persones, somnis
i ideals. Els anys
republicans a Ripollet:
1931-1936”
Imatges, documents i objectes
de la 2a República a Ripollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Fins al 13 de març del 2022
“Visca la República.
14 d’abril de 1931.
Memòria en xarxa.
+ Info
Exposició
compartida”
Exposició produïda per
la Diputació de Barcelona,
amb la Xarxa de Museus Locals.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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EN BREU
1a Setmana del Bolet

+ Info

Una desena de bars i restaurants oferiran
plats amb el bolet com a protagonista,
dins de la seva oferta culinària, des de l’1 fins al 7 de novembre. Organitzada pel Gremi d’Hostaleria i Turisme,
amb el suport de l’Ajuntament, la Setmana permetrà
gaudir de rovellons, ceps, rossinyols, camagrocs… en un
dels plats del menú diari dels locals participants, cinc
dels quals, a més, disposaran de tres plats de la carta cuinats amb bolets durant el cap de setmana.
Mira la 1a
temporada!

Homenatge als veterans
del CF Ripollet
El centenari del CF Ripollet va viure el 3 d’octubre la seva jornada més
emotiva. El Camp Municipal de Futbol va ser l’escenari d’un sentit homenatge als antics jugadors del club,
amb la presència de veterans que hi
havien jugat a mitjans del segle passat. El més veterà de tots que va tornar a trepitjar la gespa va ser Sebastià
Argenté, amb 91 anys. La jornada es
va completar amb un partit amistós
entre exjugadors del Ripollet i l’equip
de veterans del FC Barcelona.

Estrena literària

Més episodis de Las reglas
del Nuevo Mundo
El rodatge de la segona temporada de la websèrie Las
reglas del Nuevo Mundo, creada pel ripolletenc Musta
Gómez, està arribant a la seva recta final. Ben aviat, es
visualitzarà a través de Youtube. Així doncs, els seguidors d’aquesta producció ripolletenca podran gaudir de
la continuació d’una 1a temporada que va entusiasmar
públic i crítica, com ho demostra el palmarès de premis
i nominacions que ha rebut: El darrer guardó és per a
Darío Cuenca com a Millor actor de websèrie (9ns Premis Oriana). A la foto, d’esquerra a dreta, la productora
de la websèrie, Alba Giménez; el polifacètic creador del
projecte, Musta, i l’actor Darío Cuenca.

La jove ripolletenca Ainhoa Otero
acaba de presentar la seva obra Destino huracán al Ripolletres de la Biblioteca. El llibre és un recull de textos
de prosa i poesia amb els pensaments,
reflexions i experiències de l’autora, a
partir d’un missatge senzill i fresc.
Aquesta obra autoeditada es pot trobar en llibreries de Ripollet i Cerdanyola, a la Biblioteca de Ripollet i a
Amazon.
Mira
l’entrevista!
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Policia Local i Mossos celebren el seu dia
El Teatre Auditori va acollir el dia 14 d’octubre la
primera edició del Dia de la Policia Local, ajornada
l’any passat per la situació sanitària. S’hi van lliurar
una vintena de distincions als agents amb actuacions més destacades i a dos que es retiren, entre
ells, Lola Ortiz, la primera dona policia de Ripollet,
després de 40 anys de servei. Una setmana després,

l’ABP del Vallès dels Mossos d’Esquadra va celebrar
el Dia de les Esquadres també al teatre, amb un homenatge a vint-i-sis Mossos i dos agents de la Policia
Local. L’alcalde José M. Osuna va lloar en els dos
actes la cooperació dels cossos i va recordar al mosso Quim Vila, veí de Ripollet, mort recentment en
unes maniobres.

Enquestes sobre el Casal
d’Avis i la Festa Major

Valora la
Festa Major!

L’Ajuntament ha posat en marxa el procés participatiu
per actualitzar els objectius, espais, serveis i activitats del
Casal d’Avis. Ha comptat amb dues sessions informatives, adreçades a entitats i ciutadania. Fins al 2 de desembre, es recolliran aportacions ciutadanes a través de
diverses urnes ubicades en espais com ara el mateix Casal
o el Centre Cultural. A més, el consistori ha publicat a
ripollet.cat un formulari en línia per conèixer la valoració que fa la ciutadania sobre la passada Festa Major, per
complementar la de la Comissió organitzadora.

Un mural fa bategar Maragall
El muralista Roc Blackblock, amb el suport de la Perifèrica, ha pintat un
mural, al costat de l’ascensor del parc de Maria Lluïsa Galobart, com a
símbol del treball conjunt d’Ajuntament, entitats i veïnat per millorar la
convivència i l’espai públic del barri de Maragall. La intervenció artística
ha anat acompanyada de diferents trobades de l’Ajuntament amb l’associació de veïns de Maragall i altres persones a títol individual.
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Opinió
El nostre Patrimoni, la font
de la nostra Memòria
Durant el passat mes d’octubre van tenir lloc les Jornades
Europees de Patrimoni i per celebrar-ho a Ripollet es va
organitzar, entre altres activitats, una exposició dedicada a
la II República Espanyola i com es va viure aquest període
històric, polític i social a Ripollet.
Aquesta exposició ha estat possible gràcies a, per una banda, la tasca de protecció d’objectes i documents portada a
terme al Centre d’Interpretació del Patrimoni (CIP) Molí
d’en Rata i a l’Arxiu Municipal, i per l’altra a la recerca
realitzada pel Grup d’Estudis Ripollencs (GER), la qual
s’ha de sumar a la realitzada al llarg dels anys anteriors per
diferents historiadores i historiadors locals.
És, justament a partir de la gestió i protecció del patrimoni
(objectes, edificis, obres d’art, documents, fotografies...) i de
la recerca històrica rigorosa, que podem obtenir un coneixement històric real i profund de la nostra ciutat, el qual ha
de ser la base de la difusió i didàctica de la Història.
Aquest coneixement històric, però, també ha de ser el fonament sobre el qual se sustentin els exercicis de Memòria
necessaris a qualsevol societat que desitgi considerar-se
plenament justa i democràtica. Exercicis que ens han de
permetre conèixer i comprendre aspectes d’un passat que
cal confrontar sense prejudicis, on trobem les arrels de
problemàtiques que s’escolen fins als nostres dies i que de
vegades ressorgeixen amb força, tal com la discriminació
i violència envers les dones, la LGTBI-fòbia, o el creixement de moviments d’extrema dreta.
Aquesta perspectiva ens permet copsar altre punt de vista de projectes de política patrimonial impulsats des de
Decidim com són l’estudi històric del nomenclàtor, la
construcció del nou edifici de l’Arxiu Municipal o la creació d’un Catàleg de Protecció del Patrimoni Local. Uns
projectes que ens ajudaran a gestionar i protegir millor el
nostre Patrimoni, a assolir un coneixement sòlid del nostre passat i ens permetrà exercir una Memòria coherent,
realista i crítica.

Tarifació social, però a quin preu?
Comencem el tercer any de mandat municipal aconseguint aprovar una fita important, i que des del PSC Ripollet hem proposat i defensat la seva necessitat aquests darrers anys. Es tracta de la TARIFACIÓ SOCIAL. Aquest
Ple de setembre, ha quedat aprovat l’establiment de la
tarifació social a les escoles bressol públiques La Rodeta
del Molí i La Verema, amb el consens de totes les forces
polítiques. Això suposarà una reducció del preu, que beneficiarà a aquelles famílies amb rendes més baixes.
Però aquest model, que s’implementarà a partir de l’any
que ve, també es veurà malmès pel que fa al preu que s’establirà de base, que passarà a ser de 250 € de quota mensual, implicant un increment d’un 20% respecte al preu
que s’està pagant ara, de 208 €. Es tracta d’un preu molt
elevat i que està fins i tot molt per sobre de la mitja que les
llars d’infant privades de Ripollet, amb un preu entorn
dels 230 €. I si comparem amb les localitats veïnes, veurem que el preu públic establert és també més barat: Polinyà, 92 €; Montcada i Reixac, 184 €; Barberà del Vallès,
200 €; Cerdanyola, 211, i Sabadell, 227 €.
Ripollet serà la població del Vallès Occidental amb el preu
més car, tenint en compte que som la segona localitat de la
comarca amb la renda mitjana disponible per família més
baixa.
A més, com ja ens té habituats l’equip de govern de Decidim, qüestions tan importants com aquesta queden a
mitges. És una llàstima que aquesta tarifació no s’implementi també ara a les àrees de Cultura i Esports, com va
proposar el PSC i què el que s’aplicarà a les escoles bressol
es faci apujant el preu desmesuradament.
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El fracaso de la recogida de basuras
“Porta a porta”
Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido posponer la segunda fase de la implantación de la
recogida de basuras “puerta a puerta” en el barrio de Sant
Andreu, según manifestó el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica Eloi Badia. Y es que dicha
decisión llega después de la oleada de críticas vecinales
que ha provocado la implantación de este nuevo sistema
en los últimos meses y que lleva implícito, además, que se
deje aparcada su ampliación en el barrio de Horta. Dichos
acontecimientos, dicho sea de paso, vienen a consolidar la
oposición frontal que desde Ciutadans Ripollet venimos
manifestando desde el primer momento en que el gobierno municipal y la aquiescencia de prácticamente toda la
oposición, apostó por su puesta en marcha en Ripollet. El
sistema que el gobierno va a impulsar encarecerá el coste
del recibo de las basuras en un 20% al tiempo que generará
grandes incomodidades e inconvenientes a los ciudadanos
de Ripollet por la segmentación de los horarios de recogida que impone dicho modelo (sacar la bolsa de la basura
en la franja horaria que se determine), así como la manera
de realizar el depósito, no exento de malos olores. Pero si
existe un inconveniente mayor, este será el de la pérdida
de anonimato frente a la administración, que será conocedora de todas y cada una de las bolsas que accedan al sistema y podrá establecer criterios de exacción del impuesto
según el nivel de reciclaje o imponer multas o sanciones
si ello fuera necesario. En Ciudadanos Ripollet seguimos
pensando que el caos y el malestar de nuestros vecinos
están asegurados, y como muestra el resultado habido en
Barcelona. Para evitarlo, es necesario que nuestra sociedad
civil muestre su rechazo y el Gobierno Municipal escuche. DECIMOS NO AL “PORTA A PORTA”.
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Les obres del Poliesportiu Municipal
El febrer d’aquest any, el govern municipal de Decidim va
anunciar que la primera fase de reforma integral del Poliesportiu s’iniciaria aquesta tardor, concretament entre
els mesos de setembre i octubre, i que les obres durarien
18 mesos. En aquell moment, l’Àrea Metropolitana ja estava treballant en l’encàrrec de l’Ajuntament per redactar
el projecte executiu de les obres, que han de costar gairebé
5 milions d’euros.
Arribada la data anunciada, les obres encara no s’han
iniciat i el Govern Municipal no ha explicat a què es deu
el retard ni quina és la nova data prevista per iniciar les
obres. Es tracta d’un equipament utilitzat de forma massiva per moltes persones de Ripollet, i aquest incompliment
de les dates previstes per iniciar les obres ens afectarà de
forma directa a moltes persones que hem de patir encara
les limitacions de l’espai actual.
Les obres que haurien d’haver començat preveuen els
nous vestidors adaptats a tots els perfils de les persones
usuàries, com ara famílies monoparentals o petits grups
d’esportistes; un nou espai adequat per a competicions
de tennis taula i complint el reglament com a centre de
tecnificació; zona de grades; gimnàs, amb sala de càrdio
i de musculació; un mòdul per entitats; una sala de ciclo
indoor i una altra d’activitats dirigides que permetrà ampliar l’oferta actual.
Totes aquestes necessitats han de ser cobertes com abans
millor, l’estat actual del Poliesportiu no admet demora en
les obres. Si l’Àrea Metropolitana no compleix els terminis de lliurament del projecte o de licitació de les obres,
l’Ajuntament ha d’exigir responsabilitats. I aconseguir
que, si les obres comencen més tard, puguin fer-les més
ràpid.
El compromís del govern va ser que el març del 2023 podríem gaudir de la primera fase de la reforma del Poliesportiu Municipal i és responsabilitat del govern de Decidim complir aquest compromís i finalitzar les obres dins
el termini que van prometre.
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Escolta-la!
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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
22-00 h DeMésEnllà (CP)
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) / Ratones de buhardilla - Club d’escacs Palau
Ausit (2n) / Clàssics contemporanis (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) / R3 Triatló - Club de Triatló de Ripollet (3r) / Retransmissió mensual del Ple Municipal (4t o 5è)
20-21 h El Hombre Lobo (1r) / Cor Blau - CB Ripollet (2n) /
Clàssics contemporanis (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
22-23 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

També per

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r. 08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
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Direcció: Toni Miralles
Redacció i maquetació: Departament de Comunicació
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Ripollet

Sumem
verd

Sumem Verd
amb energia verda
Darrerament, no fem més que sentir com el
preu de la llum pateix pujades rècord dia rere dia.
Dades molt preocupants si tenim en compte les altes xifres de pobresa energètica i la baixa qualificació
energètica dels edificis, el que provoca un increment
del consum d’energia i d’emissions per sobre de
la mitjana. Segons l’Observatori del Vallès Occidental, un 14,7% de la població de la comarca es troba en risc de
pobresa i només el 16% dels edificis
tenen certificació energètica, dels
quals més de la meitat tenen qualificació E i un 27%, F i G.
Una de les opcions que a hores d’ara
es veu com una solució a l’alt consum
d’energia és que els consumidors generin la
seva pròpia electricitat mitjançant plaques
solars col·locades en la coberta de casa seva
o immoble. La tecnologia fotovoltaica s’ha
abaratit força els últims anys i són molts els
ajuntaments, com el de Ripollet, que ofereixen
bonificacions fiscals per la instal·lació de sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent
del Sol, sense estar obligats a fer-ho per la normativa
urbanística o les ordenances municipals. Així, les Ordenances fiscals de 2021 de l’Ajuntament de Ripollet
ja incloïen una bonificació del 50% en l’IBI durant un

període de cinc anys i una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per
la instal·lació o incorporació en les obres de sistemes
per a l’aprofitament de l’energia solar. D’altra banda,
l’Ajuntament treballa actualment per donar suport
al projecte Moment Solar, una iniciativa de FEGICAT, la Federació de Gremis d’Instal·ladors
de Catalunya, que busca, a través de les
empreses instal·ladores locals associades,
oferir un servei complet i de qualitat en
la instal·lació de sistemes fotovoltaics.
Una iniciativa que a més de generar ocupació, contribueix a la transició energètica contra el canvi climàtic.
I no només preocupa el consum a les llars,
sinó que des de fa temps el consistori vetlla
per l’eficiència energètica de les empreses dels
Polígons d’Activitat Econòmica de Ripollet.
En aquest sentit, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, s’acaba de posar en marxa un nou
servei d’assessorament sobre les factures de subministraments energètics, que inclou l’estudi de les
instal·lacions i maquinàries i la generació d’un informe
amb recomanacions sobre contractació elèctrica, hàbits d’ús per reduir el consum i solucions per a millorar
l’eficiència energètica de l’empresa. Aquest servei s’atorga per ordre d’inscripció a través del telèfon 935 807
642 o del correu electrònic empresa@ripollet.cat.
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LA CONTRA
Pere Riera
Propietari de Joieria Riera
Pere Riera (1951, Montcada i Reixac) està de celebració
aquest 2021. El 15 d’octubre va
fer 50 anys que va obrir la joieria familiar i es va traslladar a
viure a Ripollet.
Com va ser que es va
fer joier?
Amb només 14 anys, treballava en
el restaurant dels meus pares a la
zona industrial de Montcada. Era
molt sacrificat. M’aixecava a les
4.30 de la matinada i, quan plegava, anava a fer d’aprenent de joier
a les tardes.
Es va establir molt jove.
Amb 20 anys vaig decidir establir-me pel meu compte a Ripollet. No tenia ni la majoria d’edat
de l’època i els meus pares van
haver de donar-me l’emancipació.
Ja festejava amb la Teresa, la meva
dona. Tot es va precipitar. Es va
quedar orfe i ens vam casar i tot
sense haver anat ni a la mili.
La botiga sempre ha
estat al mateix lloc?
Sí, som en un terreny familiar i on
abans es posava l’envelat de la Festa Major. Vaig començar de zero
i els principis van ser difícils. Per
subsistir, havia de treballar per a
altres. Moltes vegades, era cobrar
una feina i anar a pagar la lletra.

De fet, vam estar 12 o
14 anys sense vacances,
perquè no ens podíem
permetre tancar. Recordo als meus fills treient el cap per l’escala
a les 11 de la nit i preguntant-nos que quan
plegàvem...

—
“Els principis
van ser difícils.
Era cobrar una
feina i anar a
pagar la lletra”
—

En aquells temps
tampoc hi
havia targetes
de crèdit.
No, però es fiava. Molta gent pagava les joies que comprava a un
tant cada setmana. Tenir i regalar
joies donava prestigi i era una
forma d’estalviar. I de bona ajuda
que han servit a molta gent per
poder passar les diferents crisis
que hi ha hagut. Pensi que el
quilo d’or fa 50 anys estava a
400 € al canvi i ara ha arribat als 50.000 €.
Vostè va ser un
dels fundadors
de la Unió de
Botiguers
(actual UCR).
Sí, vaig ser-ne
president durant
20 anys. Una de
les primeres mesures que vam adoptar com a associació

va ser instal·lar els llums de Nadal
al carrer per tot el poble. Van ser
uns començaments molt macos.
Quins són els plans de
futur?
Ja fa uns 10 anys que la joieria la
porten els meus fills. De fet, sense
el suport de tota la meva família, la meva dona i els meus
fills, hagués estat impossible
arribar al 50è aniversari del
negoci. Una persona sola, al
final, no pot fer res. La
il·lusió que tinc és que
ara hi ha un relleu, els
meus fills, i t’adones
que fan les coses de
manera diferent a
tu i, fins i tot, millor.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes /
Agència

