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Sumari — Desembre actiu i solidari Pàg. 3 Ara ve Nadal Pàg. 4
El Poliesportiu Municipal amplia l’oferta d’activitats dirigides Pàg. 8
15 anys de l’arribada dels Mossos Pàg. 11 Primer pla: Lola Ortiz, la primera
dona policia de Ripollet Pàg. 12 Fem Memòria dels 40+1 anys
de l’Esplai l’Estel Pàg. 16 La Contra: l’orgull de ser voluntari de Creu Roja
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Què hem fet
Com ho hem fet
Democràcia
Ciutat i Sostenibilitat
Desenvolupament econòmic
Justícia social
i desenvolupament
comunitari

Retiment
de comptes
MANDAT 2019-2023
Per la qualitat democràtica i la transparència
Tota la informació sobre el Pla d’Acció
Municipal i els projectes que s’hi inclouen,
a ripollet.cat.

+ Info
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DESTAQUEM
Desembre actiu
i solidari

Fer cagar el tió forma part del Nadal de la ciutat des de 1981

Ara fa un any celebràvem l’inici de la desescalada i
demanàvem prudència, per tal d’evitar una tercera onada passades les festes nadalenques. Arribava
l’esperada reobertura de bars, restaurants, gimnasos
i centres d’estètica i el comerç local frisava per una
mica d’oxigen per superar els danys del confinament
i la frenada del consum pel nou panorama mundial,
desencadenat per la COVID-19. Dotze mesos després, gaudim d’una relativa normalitat, però seguim
abocats a la sisena onada i a una crisi contra la qual
no hi ha vacuna.
En aquest context, la societat se sustenta en la fortalesa i l’enginy dels agents socials, econòmics i culturals per adaptar-se, reinventar-se, per mantenir
vives la cultura i la connexió amb la comunitat. Així,
aquesta edició de lallana recull una agenda d’activitats a l’alçada pre-pandèmia. Això ha estat possible
gràcies a aquest esforç i optimisme indomable de tothom per sortir i superar la situació actual.

Amb l’arribada de desembre i a les portes de Nadal,
Ajuntament, comerç i entitats sumen esforços per
treure profit de l’oferta de la localitat i retroalimentar
el bé comú. Tenim molts exemples. En l’àmbit solidari,
la multitud d’actes que s’organitzen en benefici de la
Marató de TV3, l’impuls a la recollida d’aliments de
la Coordinadora de Drets Socials i la Campanya de
recollida de joguines de Càritas, al Centre Parroquial.
En el calendari cultural, destaca la recuperació del
Caga Tió de l’Estel, que enguany celebra el seu 40è
aniversari, el Mercat d’art, artesania i restauració; i la
Cursa de Nadal no competitiva, per gaudir i sortir
en família i disfressats. I no oblidem les activitats del
Casal de Joves, que es renoven mes a mes. I tot sota
la il·luminació nadalenca, que s’encén aquest 1 de desembre, on la proximitat del comerç i l’àmplia oferta
cultural de casa juguen a favor de la seguretat, per
gaudir d’un mes de desembre i unes festes populars i
participatives, tan esperades com merescudes.
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REPORT
És Nadal, ens movem
per Ripollet!
Com diu la dita, “desembre és el mes més vell
de l’any” i un “mes cabal, que comença amb l’Advent
i acaba per Nadal”. Com és tradicional, l’esperit nadalenc inspira l’activitat social i cultural de la ciutat,
que pren embranzida respecte a la de l’any passat,
gràcies a la major normalitat. Tot i això, la prudència i el perill d’una sisena onada realça la seguretat
que dona moure’s en entorns pròxims i segurs. Per
això, l’oferta d’oci i comerç local guanya punts respecte a les aglomeracions i al consumisme abans del
COVID-19. A continuació repassem el més destacat que podrem trobar a Ripollet aquest mes.
A prop teu
Ajuntament, comerços i entitats es conjuren aquest
mes per passar el Nadal sense sortir de Ripollet. En
aquest sentit, promouran una àmplia oferta cultural,
esportiva i econòmica, creativa i solidària. La idea és que
paga la pena quedar-se a Ripollet perquè es pot voltar
i trobar de tot, es fan activitats interessants i, al mateix
temps, tot aquest moviment reverteix a la ciutat.
Bosc d’estrelles solidàries
Aquest 1 de desembre s’encendrà la il·luminació de Nadal, amb un acte al pati del Centre Cultural, amenitzat
per la Coral Els Pinetons i una xocolatada a càrrec dels
alumnes del Programa de Formació i Inserció de cuina i càtering, que s’imparteix a Ocupació. Aquest tret
de sortida iniciarà el desplegament del bosc d’estrelles,
fabricades manualment l’any passat pels usuaris del
Centre de Formació Ocupacional Aspasur. A canvi de
l’arbre, s’ha proposat als comerços participants que facin una donació a una d’aquestes entitats: Associació
contra el Càncer, Associació per al Parkinson, Càritas,
Creu Roja o La Gresca, perquè les reverteixin en acci-

ons comunitàries per a Ripollet. A tot això, cal sumar
el servei Ripollet Pedala!, de repartiment sostenible de
compres en bicicleta, que es presta a les compres en línia de Mercat Municipal i d’una vintena de comerços
associats a la UCR. I destacar també la col·laboració
de La Marfanta, que recorrerà comerços de Ripollet,
sorprenent botiguers i clients amb petites actuacions.
Com cada any, els aparadors locals podran optar al
concurs de la Cambra de Comerç.
La Targeta Més us porta al Teatre
Entre les compres realitzades a Ripollet entre l’1 de
desembre i el 5 de gener, utilitzant la Targeta Més,
se sortejaran 10 entrades dobles per gaudir d’un dels
espectacles de la programació professional del Teatre
Auditori del Mercat Vell, en col·laboració amb l’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
Ripollet, el millor regal
La Unió de Comerciants de Ripollet rifarà enguany 5
premis de 100 € entre la seva clientela. Per a la UCR,
“el Nadal es presenta molt proper, molt de tu a tu,
passant de ser comerciants a ser veïns i veïnes que ens
coneixem i sabem què ens agrada, quin peu calcem i
quin regal li encantarà a la nostra canalla”. La iniciativa respon a “un al·legat
Coneix
al consum de proximitat, d’economia
la UCR!
circular i de veïnatge”. Les butlletes i
les urnes per participar es trobaran als
comerços adherits.
El Mercat a la teva butxaca
L’Associació de Venedors i Concessionaris del Mercat Municipal de Ripollet contribuirà a la sostenibilitat i la implicació comunitària regalant bosses
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de roba solidària, per ajudar a reduir l’ús del plàstic i
com a reivindicació contra la violència vers les dones.
Activitats cada dia
Després de l’encesa de llums, el primer acte nadalenc
serà el dia 3 de desembre, amb l’activitat Moviment
Gran Barri d’intercanvi de decoracions nadalenques,
impulsada per Creu Roja i la Gresca i el Casal d’Avis.
El Casal d’Avis, que recentment ha reobert portes,
també ha recuperat el seu tradicional pessebre.
Després, la quinzena abans de Nadal concentra diverses iniciatives. En primer lloc, després de la bona acollida de l’any passat, el cap de setmana de l’11 i 12 de
desembre a la plaça de l’Onze de Setembre, es muntarà
el Mercat de Nadal d’artesania local, artistes i restauració. Per animar la fira, dissabte a la tarda hi haurà balls
de Bollywood, i diumenge al migdia hi haurà jazz amb
la vocalista Ster Wax. No faltaran a la seva cita el Quinto de Diables, durant tres caps de setmana, incloent-hi
Nadal i Sant Esteve, al Centre Cultural. El dia 13 de
desembre, a les 18.30 hores, s’inaugura l’exposició de
pessebres, amb la cantada de nadales de la Societat
Coral “El Vallès”. La Biblioteca Municipal oferirà ,
el dia 15 de desembre, una Hora del Conte especial
per a aquestes dates. Serà un bon moment per gaudir
de l’original exposició “Caganers de ficció”, amb una
mostra de figures basades en personatges de ficció, sortits de llibres, pel·lícules i còmics.
L’Associació d’Espectadors portarà, el dia 17, al Teatre Auditori El Trencanous i tres nadales, amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. L’endemà, el dia 18,
estarà protagonitzat pel teatre i l’esport. Així, l’Ajuntament ha organitzat una matinal infantil que comptarà amb una lectura de contes, a càrrec d’Amics del
Teatre; una zona de jocs dinamitzada per Els Solets
Minnilàndia, i un espai de lectura, amb llibres cedits per la Biblioteca Municipal. A la tarda, Gegants
oferirà un espectacle al Teatre Auditori, amb la inter-
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pretació d’un conte de Nadal, amb la participació de
gegants, geganters i grallers. Serà amb entrada solidària. Simultàniament, hi haurà una cursa de Nadal no
competitiva, amb un recorregut de 4 km. S’anima als
participants a què hi vagin disfressats.
Un Nadal sempre solidari
El dia 19 torna el Caga Tió de l’Estel, que enguany
arriba a la seva 40a edició. I també és el dia de la Marató de TV3, amb diferents actes programats per recollir fons en favor de la salut mental.
Del 20 al 23 de desembre, Càritas estarà recollint joguines al Centre Parroquial. Es recomana que siguin
noves o en molt bon estat i no bèl·liques ni sexistes.
Enguany, a causa de la pandèmia, no es podrà fer l’activitat de Drets Socials “Donem joc”. L’organització
espera poder reprendre-la l’any vinent, ja que podien
participar tots els infants de Ripollet i era molt pedagògica per fomentar la reutilització i conscienciar
contra el consum desmesurat.
Per cloure el mes, el dia 28, Nits de Música ha preparat una edició especial que tindrà lloc a la seu de
l’Agrupació Pessebrista.
Cal destacar que la Coordinadora de Drets Socials reactivarà la recollida d’aliments a les botigues col·laboradores, amb la instal·lació de noves bústies i cartelleria. S’hi
poden deixar aliments i productes d’higiene personal.
Aquesta és una campanya permanent. Finalment, destaca la represa del concurs infantil de nadales de l’Ajuntament “Un desig per compartir”. Els targetons per dibuixar es podran recollir al Centre Cultural i dipositar
fins al 15 de desembre o enviar-la escanejada al correu
participa@ripollet.cat. El dibuix guanyador es farà servir com a nadala institucional i el premi serà una tauleta
electrònica. A més, d’entre les butlletes dels infants participants, s’escolliran els millors desitjos de Nadal.
Toni Miralles
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AGENDA
Dimecres 1
Dia de la Sida: Llaç
gegant
A les 16 h, al parc del riu
Ripoll
Amb la participació dels alumnes
dels cicles formatius.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Institut Lluís
Companys
Tradicional encesa
de llums de Nadal
A les 17.30 h, al pati
del Centre Cultural
Hi haurà l’actuació de la Coral
Els Pinetons i una xocolatada a
càrrec dels alumnes del Programa
de Formació i Inserció de cuina i
càtering (17.30 h). A les 18 h, es
farà l’encesa de llums davant del
Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 2
Club del còmic infantil:
Animal veritablement
no identificat,
de Romain Pujol
i Vincent Caut
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

Nits de música: Història
del cinema musical
nord-americà (57a
sessió, anys 2003-2004)
A les 20 h, al Teatre Auditori
Amb Joana Raja i Lluís López.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Divendres 3
Activitat Moviment
Gran Barri
Al matí, al Casal d’Avis
Acció conjunta entre la
Residència Mevi, el Centre
Ocupacional ASPASUR, les
entitats Creu Roja i La Gresca
i els usuaris del Casal d’Avis
del taller de memòria, amb
l’intercanvi de decoracions
nadalenques.
Organitza: Creu Roja
Cerdanyola-Ripollet-Montcada
i el Centre d’Esplai La Gresca

—
Dijous 9
Club del còmic jove:
Snapdragon,
de Kat Leyh
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 10
Teatre: Començar
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Interpretat per David Verdaguer
i Mar Ulldemolins. Aquest
espectacle substitueix Talking
Heads. Es manté la validesa de les
entrades ja comprades. Entrades a
espectadorsripollet.cat
o a taquilla a partir
Compra
de les 19 h. Preu: 16 €.
d’entrades
Organitza: AETMV

—
Dissabte 11
Mercat de Nadal
De 10 a 21 h, a la pl. de l’Onze
de Setembre
Parades d’artesania local, artistes
i restauració. Actuació en directe
de l’Associació Colors del Vallès
(18 h).
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Taller de robòtica
en família:
Disseny i impressió 3D
De 10.30 a 12 h, al Centre
Cultural
Per a infants de 10 a 14 anys.
Inscripcions al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat. Preu: 4 €.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

+ Info
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Quinto de Nadal
de Diables de Ripollet
De 21 a 02 h, al Centre
Cultural
Com cada any, Diables celebren
el tradicional Quinto de Nadal.
Organitza: Diables de Ripollet

—
Diumenge 12
Mercat de Nadal
De 10 a 15 h, a la pl. de l’Onze
de Setembre
Parades d’artesania local, artistes
i restauració. Actuació en directe
d’Ster Wax (12 h).
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Marató de TV3:
Quinto Solidari de
Diables de Ripollet
A les 12 h, al pati
del Centre Cultural
Diables organitza el tradicional
Quinto per a infants per recaptar
fons per a la Marató de TV3.
Organitza: Diables de Ripollet
Teatre Petit Mercat Vell:
Jo vaig amb mi
A les 18 h, al Teatre Auditori
A càrrec de Vania Produccions.
Per a infants a partir de 3 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
Compra
de Ripollet
d’entrades

Quinto de Nadal
de Diables de Ripollet
De 18 a 21 h, al Centre
Cultural
Organitza: Diables de Ripollet
Espectacle:
Vine, que xalarem!
A les 19 h, al Teatre del
Centre Parroquial
L’entitat Amics del Teatre fa una
gran festa per celebrar que torna
a l’escenari del Centre Parroquial,
amb un recull de textos, cançons
i balls. Entrades a taquilla a partir
de les 18.15 h. No hi haurà venda
anticipada. Preu: 7 € (preu únic).
Part de la recaptació es destinarà a
la Marató de TV3.
Organitza: Amics del Teatre

—
Dilluns 13
Cafè Literari: Set dies
de gràcia, de Carla Gràcia
De 15.30 a 17 h, al Centre
Cultural
Tertúlia literària oberta a tothom.
Organitza: AETMV
Acte d’inauguració:
“Exposició de
pessebres”
A les 18.30 h, a la seu de
l’entitat (c. dels Afores, 14)
Benedicció dels pessebres i
cantada de nadales amb la
Societat Coral “El Vallès”.
L’exposició romandrà oberta
fins al 16 de gener.
Organitza: Agrupació
Pessebrista de Ripollet
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Formació per a entitats
locals: Gestions
electròniques amb
l’administració local
De 19 a 21 h, al Centre
Cultural
Sessió formativa gratuïta
i presencial per a entitats locals.
Inscripcions a cultura@ripollet.cat
o al Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 14
Club de lectura infantil:
El millor Nadal,
de Chin-Yuan Chen
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Adreçat a infants de 5 a 7 anys.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 15
Marató de TV3: Paradeta
de l’Escola Anselm Clavé
A les 12.30 h, al c. de les Escoles
A les 12.30 i 16.30 h, els alumnes
de l’escola posen a la venda els
treballs solidaris que han fet
per a la Marató.
Organitza: Escola Anselm Clavé
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REPORT
El Poliesportiu es posa
en forma

+ Info

El Poliesportiu Municipal reforça
l’oferta d’activitats dirigides, fins a un total
de 50 classes setmanals i incorpora monitors
al gimnàs. Es manté el sistema de reserves
en línia, que ha permès una millor gestió de
l’assistència i els aforaments des de l’arribada
de la pandèmia. Aquestes novetats són conseqüència de l’externalització de les activitats
físiques dirigides i del servei de monitoratge
del gimnàs. Els nous horaris, activitats i funcionament es troben actualment en rodatge i
seran revisats i ajustats amb les aportacions
de les persones usuàries. A més, molt aviat, es
podrà descarregar una app, en la qual s’està
treballant, per fer pautar els entrenaments i
els seus progressos.
Més de 50 classes setmanals
Des de finals de novembre, s’ha posat en marxa
una nova graella d’activitats físiques dirigides,
amb 51 sessions programades de dilluns a divendres. Aquesta també inclou novetats, com ara el
Circuit Training Outdoor, amb activitats a l’exterior. Continuaran les classes de pilates, zumba,

Body Pump, HIIT, Cycling o Aquafitness, entre
d’altres. Per fer la reserva d’aquestes activitats, cal
comprar prèviament l’Abonament d’Activitats
Físiques Dirigides i posteriorment efectuar la reserva en línia fins que s’exhaureixin les places.
Monitoratge al gimnàs
A la recent remodelació de l’espai i renovació de
màquines, el gimnàs municipal suma ara un servei d’assessorament tècnic per als entrenaments
de dilluns a diumenge. A més, entre setmana, diàriament hi haurà cinc classes exprés de tonificació
de diferents zones del cos, Core i Functional Training, amb una durada de 15 minuts cadascuna.
Se’n faran dues al matí (una entre les 9 i les 10 h i
una altra entre les 10 i les 11 h) i tres a la tarda (de
15 a 16 h, de 18 a 19 h i de 20 a 21 h). D’aquesta
manera, es garanteix un servei de monitoratge al
gimnàs cada dia.
L’horari del gimnàs del Poliesportiu és de dilluns
a divendres, de 8 a 22 h, dissabtes de 8 a 19 h,
i diumenges i festius de 8 a 14 h. La reserva del
gimnàs es fa a través del web ripollet.cat i cal abonar-se per fer-ne ús.
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ACTIVITATS DIRIGIDES
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.30 10.20

BODY PUMP

CYCLING

GAC

CYCLING

PILATES

9.30 10.20

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

10.30 11.20

PILATES

TBC

PILATES

BODY PUMP

ZUMBA

10.30 11.20

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

9

10

15

15.20 16.10

CIRCUIT TRAINING

CYCLING

16

16.20 17.05

ZUMBA

BODY PUMP

17

17.20 17.50

HIIT

HIIT

18

18

18.50

ZUMBA

BODY PUMP

19

19

19.50

PILATES

CYCLING

19

19

19.50

CIRCUIT TRAINING
OUTDOOR

20

20

20.50

CYCLING

CIRCUIT TRAINING

20

20.50

AQUAFITNESS

21

21.50

BODY PUMP

21

PILATES

TBC

ZUMBA

CYCLING

BODY PUMP

CYCLING

GAC

CIRCUIT TRAINING

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

AQUAFITNESS

ZUMBA

PILATES

CIRCUIT TRAINING

CIRCUIT TRAINING
OUTDOOR

La direcció podrà, quan ho consideri oportú per necessitats del servei, modificar el número i l’ordre de sessi- ( Activitats de força
ons i els continguts i els horaris d’aquestes, així com els tècnics que les imparteixen. Les activitats Outdoor, ( Activitats cardiovasculars
en cas de climatologia adversa, tindran lloc a un espai interior, sempre que sigui possible.
( Activitats cos-ment
( Activitats mixtes

FITNESS
CORE

FINAL

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.30

9.45

CORE EXPRESS

GAC EXPRESS

FUNCTIONAL
EXPRESS

CORE EXPRESS

GAC EXPRESS

10.15

10.30

GAC EXPRESS

FUNCTIONAL
EXPRESS

CORE EXPRESS

GAC EXPRESS

FUNCTIONAL
EXPRESS

15.15

15.30

FUNCTIONAL
EXPRESS

CORE EXPRESS

GAC EXPRESS

FUNCTIONAL
EXPRESS

CORE EXPRESS

18.45

19

CORE EXPRESS

GAC EXPRESS

FUNCTIONAL
EXPRESS

CORE EXPRESS

GAC EXPRESS

20.45

21

GAC EXPRESS

FUNCTIONAL
EXPRESS

CORE EXPRESS

GAC EXPRESS

FUNCTIONAL
EXPRESS
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Taller ocupacional per
a joves: Vine a fer el teu
currículum
De 17 a 19 h, al Casal de Joves
Taller ocupacional adreçat
a joves. Més informació,
al 935 807 642, al correu
orientacio@ripollet.cat
o a xarxes @RipolletImpulsa.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Hora del conte:
Contes de Nadal
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Susagna Navó.
Adreçat a infants a partir de 4
anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la
Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 17
Música: El Trencanous
i tres nadales
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Interpretació a càrrec de
l’Orquestra de Cambra
Terrassa 48. Entrades a
espectadorsripollet.cat o a
taquilla a partir de les 19 h.
Preu: 16 €.
Organitza: AETMV

—

Compra
d’entrades

Dissabte 18
Marató de TV3:
Torneig solidari de Pàdel
A partir de les 9 h, a les pistes
de pàdel del Poliesportiu
Municipal
Torneig solidari de pàdel (dies 18
i 19), a benefici de la Marató.
Organitza: Club Tennis Ripollet
Taller de cuina en família
De 10.30 a 12 h, al Centre
Cultural
Inscripcions al Centre Cultural
o a tatxan.ripollet.cat. Preu: 4 €.
Organitza:
Ajuntament
Inscripcions
de Ripollet

Matinal infantil
D’11 h a 13.30 h, al c. Nou
Lectura de contes amb Amics del
Teatre, espai de joc dinamitzat
per Els Solets Minnilàndia i espai
de lectura amb llibres cedits per la
Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Marató de TV3:
Exhibició de diferents
balls en línia
A les 11.30 h, al pati
del Centre Cultural
Amb motiu de la Marató de
TV3, l’Associació Line Dance
Palau Ausit ofereix una exhibició
de balls en línia per recaptar fons.
Organitza: Associació Line
Dance Palau Ausit

Marató de TV3:
Una cançó de Nadal
A les 17.30 h, al Teatre
Auditori
Els Gegants de Ripollet ofereixen
un espectacle basat en el “Conte
de Nadal” de Charles Dickens.
L’entrada serà amb taquilla
inversa, a benefici de la Marató
de TV3. Després de l’actuació,
hi haurà una petita cercavila
de nadales.
Organitza: C.R.A.C. / Gegants
de Ripollet
Cursa popular de Nadal
Sortida a les 18 h, des de la
Torre de l’Argentera (Oficina
de Treball, rbla. de Sant Jordi,
68)
Cal inscripció prèvia. Entrega
de dorsals i escalfament
dinamitzat (17 h). Cursa popular
amb un recorregut de 4 km
no competitiu. Pots anar-hi
disfressat, hi haurà photocall!
Arribada a les pistes de l’ESBAR.
Sorteig entre els dorsals d’una
panera amb productes del Mercat
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Quinto de Nadal
de Diables de Ripollet
De 21 a 02 h, al Centre
Cultural
Organitza: Diables de Ripollet

—
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PRIMER PLA
Anna Prieto i Ramon Ahumada
Exinspectora i actual sotsinspector dels Mossos d’Esquadra a Ripollet

“A la pandèmia va sortir
el millor de cada Mosso”
Ara fa 15 anys que els Mossos van arribar a
la comissaria de Ripollet, durant el procés de desplegament a tot Catalunya. Ramon Ahumada n’és
l’actual sotsinspector. Anna Prieto va ser inspectora durant més de 10 anys, fins al 2020 i ara és formadora d’agents a l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya.
Ripollet és una ciutat tranquil·la?
RA: Sí. La majoria de les vegades fem actuacions de
mediació, per calmar els ànims. No sempre tot són fets
delictius.
Quins són els delictes més freqüents a Ripollet?
RA: Actualment, el furt. No crea alarma social, ja que
el lladre aprofita el descuit sense violència, però és el
que més comptabilitzem.
Com és la relació entre Mossos i Policia Local?
AP: Amb l’inspector en cap de la Policia Local, Vicente Pacheco, de seguida ens vam posar a treballar
plegats. Als anys 2014 i 2015, hi havia molts robatoris
a domicilis, sobretot al vespre, quan es feia fosc. Recordo que vam començar a fer rondes de paisà i amb
uniforme cada tarda.
RA: Hi ha una molt bona relació i sintonia professional amb la Policia Local. També amb Alcaldia. Sempre
que ho hem necessitat, l’Ajuntament ha respost satisfactòriament.
Com va afectar la pandèmia al cos de Mossos?
AP: Crec que, com a tothom, ens va caure a sobre una

pilota enorme sense veure-la venir. Fins al cap d’un
mes del confinament, no ens va arribar el material de
seguretat. Anàvem a pit descobert, tapant-nos el nas
i la boca amb la bufanda. M’agradaria destacar, i no
hem d’oblidar, la solidaritat i el coratge de la gent en
aquells temps tan durs. De tothom. Recordo que venien dones a la comissaria a portar-nos mascaretes que
havien cosit. Recordo els companys, morts de por,
sortint al carrer a fer la seva feina. Això demostra l’esperit de servei i la vocació dels policies, treballant per a
les persones, perquè visquin millor i més segures.
RA: Ens va afectar molt, sobretot per la poca informació que teníem de la malaltia i la manca de recursos.
Però, com explica l’Anna, en aquestes circumstàncies
surt el millor de cada Mosso. Sorprèn que, en moments tan difícils, tant a escala personal com professional, l’agent es posa l’uniforme i tira endavant. És
digne d’admirar.
Anna, algun cas que l’impactés a Ripollet?
AP: Sempre recordaré la Brígida, una senyora que,
amb més de 80 anys, patia violència de gènere. I va
decidir separar-se del marit. Era
una dona espectacular. La valentia i el coratge d’aquella
dona, que amb aquella edat
fos capaç de dir “Fins aquí,
s’ha acabat”... ho recordaré sempre.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes Solé /
Agència

12

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 021 — Desembre 2021

PRIMER PLA
Lola OrtIz
Primera dona policia a Ripollet

+ Info

“Tenim una Policia Local
professional, molt ben
formada i preparada
per a qualsevol situació”
Es va fer policia molt jove.
Amb 18 anys. Hi havia una gran
crisi econòmica a finals dels 70 i
principis dels 80, i jo volia treballar. Hi havia oposicions a la Policia Local de Ripollet i hi vaig anar
a provar, però no tenia la intenció
de quedar-m’hi i ni molt menys 40
anys. Així va ser com vaig accedir
al cos policial amb el primer ajuntament democràtic i en la primera
promoció de policia democràtica
a Ripollet.
Què li van dir a casa seva?
Vaig tenir la sort que, des de ben
petita, em van inculcar que jo no
havia de dependre de ningú. Que
com a dona era completament
capaç de fer tot el que podia fer
un home. I així va ser.

Era tan jove que no tenia ni el
carnet de conduir.
És cert. Recordo que els primers
nou mesos a la Policia em llevava cada matí ben aviat per agafar
el primer autobús que anava a
Montcada, on ens feien una formació específica.
Se sent pionera?
Amb el pas del
temps, sí que m’adono que vam ser
unes pioneres les
dues primeres
dones que
vam entrar
com a policia. Afortunadament,

Lola Ortiz va ser la primera dona que va accedir a un
cos policial a Ripollet i també va ser primera de la
seva promoció

des de llavors, tot ha anat evolucionant a millor.
Vàreu obrir camí.
Així és. Anava amb faldilla, bossa
de mà i tacons, com si fóssim dones aparadors. I d’això, res de res,
jo era una policia, com la resta
dels companys i no era pas
un objecte. Per sort, això
de seguida va canviar i es
van fer vestidors i uniformes nous.
Com recorda el
primer dia de
treball?
Va ser l’1 de desembre del 1980. Era
una altra època,
sense enllumenat públic, amb
carrers sense
asfaltar... Entrava a les
6 del matí
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i, quan anava a sortir de casa,
em trobo mon pare preparat per
acompanyar-me a la feina i li dic:
“On vas papa?, que sóc policia!”.
Doncs quan surto de casa, em trobo el Land-Rover de la Policia Local, amb dos agents esperant-me
i que em pregunten: “Tu ets la
nova?” (riu). Al final, em van portar ells a treballar.
La veritat és que vaig estar molt
bé amb tots els companys, els veterans em tractaven com a una
filla... Ho recordo com una època
bonica.
Com va viure el 23F amb un
alcalde del PSUC?
Hi va haver molta tensió, nerviosisme. Davant la notícia del Cop
d’Estat, ens van reclutar a tots i
ens vam confinar a l’Ajuntament,
per defensar el Govern municipal.
Vam passar tota la nit a l’Ajuntament, però no teníem res per protegir-nos. L’alcalde Carles Ferrer
ens va dir “Prepareu les armes” i li
vam respondre “Quines armes?”,
perquè no en teníem. Vam témer
per la vida de tots els que estàvem
allà, però, malgrat que érem molt
joves i acabàvem d’entrar com a
policies, sabíem el que havíem de
fer, érem conscients del que podia
passar.
Ha vist el procés de
modernització de la policia
actual.
Sí, es van fer totes les ordenances
de seguretat pública, trànsit, etc.
Es va haver de començar tot des
de zero. A més, en aquell moment, no teníem gaires mitjans.
No teníem ni walkie-talkie, havíem d’anar a una cabina telefònica
del carrer per comunicar-nos amb

Foto de grup de la plantilla de la Policia Local

la central i per trucar a una ambulància. Tampoc teníem prou
cotxes patrulla i la majoria havíem
d’anar per Ripollet a peu. Armes
tampoc en teníem, només el veterans, però els joves de la meva promoció no teníem cap arma.
Passats 40 anys, la Policia
Local continua amb poques
dones.
Animo les dones a què es facin policia, però que s’han de preparar,
que han d’estudiar, que aquest
lloc de treball no és cap regal. Si
volen entrar a un cos policial, cal
preparar-se per a les oposicions
i físicament, perquè hi ha molta
competència. Sóc de la mentalitat
que, si vols treballar en un lloc,
t’ho has de guanyar.
Com va viure l’inici de la
pandèmia des de dins la
policia?
Va ser un temps molt fort i dur.
Però també molt gratificant, com
a agent de policia, quan rebíem
els aplaudiments dels veïns. Fins

i tot m’emociono pels companys
que, sense estar de servei, treien
els cotxes patrulla per fer sonar
les sirenes a les 8 del vespre per
saludar els nens i nenes de Ripollet (s’emociona). Va ser molt bonic rebre els dibuixos dels nens i
nenes i felicitacions, però també
molt dur, perquè molts companys
han agafat la Covid i ho han passat molt malament.
Què diria als veïns sobre la
Policia Local?
Que confiïn en la seva Policia Local. Tenim una policia molt professional, molt ben formada i preparada per a qualsevol situació.
La ciutadania pot estar contenta
amb la policia que tenen i ho ha
demostrat durant la pandèmia.
Els agents eren els primers que
s’han preocupat dels seus. Tothom ha de saber que, darrere de
l’uniforme, sempre hi ha una persona amb un gran potencial.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes Solé / Agència
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Programa
Drets Digitals
Servei d’atenció per a famílies
dels centres educatius
de Ripollet
Necessito un
correu electrònic
per contactar
amb l’escola

Tots els dimarts,
de 9 a 13 i de 15 a 18 h
Atenció en línia
935 046 007
dretsdigitals@ripollet.cat
Presencial
Drets Socials
C. de Can Masachs, 18-20

Vull aprendre
a demanar
cita prèvia
en línia

Soc d’una AFA
i necessito
el certificat
digital
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Diumenge 19
Marató de TV3:
Posa’t les banyes
De 10 a 14 h, davant
del Centre Cultural
Fes-te una foto amb el Poll Foll.
Organitza: Diables de Ripollet
Marató de TV3:
Photocall d’Acció
Fotogràfica Ripollet
De 10.30 a 13.30 h, a la plaça
de Joan Abad
A benefici de la Marató de TV3.
Organitza: Acció Fotogràfica
Marató de TV3: Activa’t
amb l’AFA Sant Gabriel
A partir de les 11 h, al pati
de l’escola Sant Gabriel
Matí esportiu solidari, amb
un partit solidari de bàsquet
entre els equips Bàsquet Sant
Gabriel i Aspadi (11 h). A més,
se celebrarà una masterclass
de zumba, a càrrec del gimnàs
Duo de Ripollet (12.30 h) i una
xocolatada popular. Taquilla
solidària de 2 € mínim, a benefici
íntegre de la Marató.
Organitza: AFA Sant Gabriel
Caga tió del Centre
d’Esplai l’Estel
A partir de les 11.30 h,
a la pl. del Molí
L’Estel organitza un matí
infantil amb l’actuació d’un
grup d’animació (11.30 h) i el
tradicional Caga tió de l’entitat
(de 12.30 a 14 h, amb cita prèvia
i control d’aforament).
Organitza: Centre d’Esplai l’Estel

Quinto de Nadal de
Diables de Ripollet
De 18 a 21 h, al Centre
Cultural
Organitza: Diables de Ripollet

—
Dimarts 21
Marató de TV3:
Cantada de nadales
A les 15 h, al Teatre Auditori
Cantada de nadales de l’alumnat
d’Educació Infantil i Primària,
per recaptar fons per a la Marató.
Organitza: FEDAC Ripollet
Llegir el teatre:
Prostitución, d’Andrés
Lima i Albert Boronat
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 22
Club de lectura de
novel·la: Set dies de
gràcia, de Carla Gràcia
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Amb la presència de l’autora,
Carla Gràcia. A càrrec d’Alícia
Gil. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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Dissabte 25
Quinto de Nadal de
Diables de Ripollet
De 21 a 02 h, al Centre
Cultural
Organitza: Diables de Ripollet

—
Diumenge 26
Quinto de Nadal de
Diables de Ripollet
De 18 a 21 h, al Centre
Cultural
Organitza: Diables de Ripollet

—
Dilluns 27
Recollida de les cartes
dels infants
De 17.30 a 19.30 h, al pati
del Centre Cultural
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions

—
Dimarts 28
Nits de música:
Música als pessebres
A les 20 h, a la seu de
l’Agrupació Pessebrista de
Ripollet (c. dels Afores, 14)
Sessió especial de Nits de Música
amb motiu de Nadal i l’Exposició
de Pessebres.
Organitza: Nits de
Música de l’AETMV

—
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FEM MEMÒRIA

Coneix
l’Estel!

L’Estel celebra el 40è
aniversari del Caga Tió
el primer curs de l’esplai fos gratuït per als infants. La primera seu
de l’entitat va ser el mateix Centre
Parroquial, fins que el 1982 van
passar a l’antic Casal de Cultura.
Finalment, davant l’evidència que
l’Estel necessitava més espai, el
1985 s’instal·len a la Torre de Can
Mingrat, la seva seu actual.
“Érem un grup de joves preocupats pel que feien els infants en el
seu temps de lleure; això és fantàsCan Mingrat, al carrer de Tamarit, ha estat la seu històrica del CE l’Estel
tic. Teníem la fal·lera de fer coses
El Centre d’Esplai l’Estel havia de celebrar l’any per al poble”, assenyala Oller. I, durant els anys 80,
passat el seu 40è aniversari, però no va ser possi- l’activitat va ser frenètica. No només es realitzava l’esble per la pandèmia. Malgrat tot, l’Estel no es va plai els dissabtes a la tarda, sinó que es van programar
aturar i va poder reprendre les seves activitats. En- activitats obertes a tothom. L’any 1982 van estrenar
guany, l’entitat està treballant per commemorar els una gimcana que es va fer durant 15 anys. “Hi partiseus 40+1 anys i esperant una altra efemèride, els cipaven 800 infants, era una bogeria”. L’Estel oferia
40 anys del tradicional Tió de Nadal, que any rere fins a 1.200 gelats per als participants, que havien de
guardar en els congeladors de les botigues del poble
any, aplega centenars d’infants de Ripollet.
que cedien el seu espai. També van iniciar un festival
Va ser el 22 de novembre del 1980, quan el Centre que omplia el Teatre del Centre Parroquial; projecd’Esplai l’Estel va organitzar el seu primer acte pú- cions de cinema que s’omplien de públic i es veien
blic. “Simplement consistia a donar-nos a conèixer obligats a fer sessió doble. Els primers 10 anys de l’enals infants i les famílies de Ripollet”, recorda Cli- titat van ser “d’una activitat continua, engrescadora,
ment Oller, un dels fundadors de l’entitat. La inicia- un no parar”.
tiva s’havia anat gestant des d’aquell estiu entre joves Una de les activitats que ha perdurat és el Caga Tió,
de la localitat, amb orígens i interessos diversos, però que es va celebrar per primer cop el 24 de desembre
molt motivats per tirar endavant alguna activitat per del 1981 i ja és una de les activitats més populars de
a tot el poble. “Cal tenir en compte que veníem del Ripollet. “És una tradició que vam recuperar per al
franquisme, i a Ripollet no hi havia cap equipament poble, ja que moltes famílies no la coneixien”, explica
cultural, excepte el Centre Parroquial, on es feia de Joan Giménez, també fundador de l’entitat. Aquells
primers infants que van fer cagar el Tió porten avui
tot: tenis taula, teatre, cant, cinefòrum...”.
Els monitors van posar 100 pessetes cadascun perquè als seus fills i filles per renovar i mantenir la il·lusió.
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Dimecres 29
Recollida de les cartes
dels infants
D’11 a 13 h, al pati del Centre
Cultural
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions

—
Altres
activitats
Activitats del Casal
de Joves
Activitats per a joves a partir
de 12 anys. Places limitades.
Inscripcions gratuïtes
a joventut@ripollet.cat
i @RipolletJove.
Dimecres 1, de 17 a 18.30 h
Il·lustració amb
aquarel·la
Dijous 2, 9 i 16, de 17 a 18.30 h
i de 18.30 a 20 h (dos grups)
Espai d’estudi
Dijous 2, de 17 a 19.30 h
Cinema
Divendres 10 i 17,
de 17 a 20 h
Decorem el Casal
Dilluns 13, de 17.30 a 19.30 h
Taller de xapes
Dimarts 14 i 21, de 16.30 a 18 h
i de 18.30 a 20 h (dos grups)
Taller de cuina
Dimecres 15, de 17.30
a 19.30 h
Taller: Pinta la teva
totebag
Dijous 16, de 17.30 a 19.30 h
Taller: Manualitats
de Nadal
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Dimecres 22
Dimecres Lila
Dilluns 27, horari
a determinar
Mercat d’Art Jove
Dimarts 28, horari
a determinar
Taller: Galetes de Nadal
Consulta tota la programació
a @RipolletJove.
Concurs de nadales:
Un desig per compartir
Fins al 15 de desembre
Els infants de Primària que
vulguin participar podran recollir
el targetó al Centre Cultural, on
hauran de fer un dibuix de Nadal
i escriure un desig. La butlleta
caldrà dipositar-la fins al 15 de
desembre, a la bústia del Centre
Cultural o enviar-la, escanejada,
a participa@ripollet.cat. El
dibuix guanyador serà la nadala
institucional de l’Ajuntament
i el premi serà una tauleta
electrònica. Entre les butlletes de
tots els nens i nenes participants
s’escolliran els millors desitjos
de Nadal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Bústies reials
A partir del 20 de desembre,
al Centre Cultural i Biblioteca
Municipal
Les bústies reials per recollir
les cartes dels infants per a Ses
Majestats els Reis d’Orient
estaran instal·lades tot el Nadal.
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions

Campanya de recollida
de joguines
Del 20 al 23 de desembre, de 10
a 12 h al Centre Parroquial
(rbla. de Sant Jordi, 9)
Organitza: Càritas
Inscripció als Cursos
de Català
Mes de desembre
Fins al 10 de desembre es poden
sol·licitar proves de col·locació per
als cursos de català del Consorci per
a la Normalització Lingüística. Les
inscripcions es realitzaran del 17 al
21 al web cpnl.cat/inscripcions.
Organitza: CNL Vallès Occidental
Encants dels Aturats
Cada dissabte no festiu,
a la pl. 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
S’ofereixen ordinadors amb accés a
Internet i acompanyament tècnic
en la recerca de feina.
Cal demanar cita prèvia
al tel. 935 807 642 o al correu
orientacio@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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EN BREU
El projecte Avinguda del
Vallès proposa accions
entorn de l’N-150
Amb l’objectiu de convertir l’entorn de la carretera
N-150 en un espai saludable i sostenible, el projecte
de l’Avinguda del Vallès ha assenyalat algunes accions
a fer en el futur. A proposta d’entitats i tècnics, s’ha
recomanat la creació de dos nous ponts a la C-58 per
unir Ripollet amb Cerdanyola. Millorar els accessos
al riu, la reurbanització de carrers i nous carrils bici
són altres accions necessàries. El passat 21 de novembre es va organitzar una jornada lúdica amb activitats
familiars al llarg de l’N-150, entre Barberà, Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac, per reclamar la transformació de la carretera en una avinguda.

La periodista Àngels Leiva, obrint l’acte

Es presenta una nova entitat,
Traça

Els guardons es van lliurar al Teatro del
Hogar Virgen de los Reyes de Sevilla

L’associació ha nascut amb l’objectiu de debatre i cercar suports per impulsar una Fàbrica
d’arts i creació a Ripollet, com a projecte de
ciutat, que continuï el llegat de l’activista cultural Wenceslau Soler. Traça es va presentar
en un acte al Teatre Auditori que va comptar
amb una àmplia assistència d’entitats i regidors. Van pujar a l’escenari representants de
l’Associació d’Espectadors i diversos gestors
culturals.

El regidor Fran Sánchez rep
un guardó del col·lectiu trans

Es renovaran 400 punts
de l’enllumenat públic

El regidor de Polítiques LGTBI va rebre el Premi T
2021 de l’Associació de Persones Trans d’Andalusia-Sylvia Rivera, per “incloure sempre la perspectiva
trans en les polítiques públiques de l’Ajuntament de
Ripollet i pel seu suport destacat a favor de la Llei
Trans”. En l’acte d’entrega, Sánchez va coincidir amb
la ministra d’Igualtat, Irene Montero, a qui va mostrar tot el suport del municipalisme per tirar endavant la Llei Trans i va repassar amb ella algunes accions dutes a terme a Ripollet vers el col·lectiu trans.

Es preveu que la redacció del projecte
de l’Ajuntament per renovar el 10%
de l’enllumenat públic de la ciutat estigui enllestida abans que acabi l’any.
Així doncs, les obres podrien començar durant la pròxima primavera. Els
400 punts de llum que es renovaran
estan concentrats principalment als
barris de Can Mas, Sant Andreu,
Pont Vell i Tiana.
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Proves ràpides de VIH,
sífilis i hepatitis C
Cada últim dimecres de mes.
Servei anònim, gratuït
i confidencial. Cita prèvia
i consultes al 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 al correu
coordinacio@och.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Observatori
contra l’Homofòbia

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 16 de desembre
al 8 de gener
“Caganers de ficció”
Mostra d’una selecció de la
tradicional figura del pessebre
amb noves interpretacions
basades en personatges de ficció,
sortits principalment de llibres,
de pel·lícules i de còmics.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Exposicions

+ Info

Sala d’Art
De l’1 de desembre
al 15 de gener
“Posa-li llum al teu cor.
Valdi, escultor
de lámparas”
Exposició de Cristóbal Valdivia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

+ Info
Fins al 13 de març del 2022
“Visca la República.
14 d’abril de 1931. Memòria
en xarxa. Exposició
compartida”
Exposició produïda per la Diputació
de Barcelona, amb la Xarxa de
Museus Locals.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
AGRUPACIÓ PESSEBRISTA
DE RIPOLLET

CENTRE CULTURAL
Sala 1
De l’1 al 31 de desembre
“Col·lectiva Photobat”
Mostra de fotos de l’Agrupació
Fotogràfica Photobat de Bilbao.
Organitza:
AFOCER
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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

Del 14 de desembre
al 16 de gener
“Exposició de pessebres”
Tradicional mostra de pessebres que
es pot visitar a la seu de l’Agrupació
Pessebrista de Ripollet (c. dels
Afores, 14). Els horaris de visita són:
Festius: de 12 a 14 h i de 18 a 20 h
Feiners (del 14 de desembre
al 4 de gener): de 18 a 20 h.
Organitza: Agrupació Pessebrista
de Ripollet
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Opinió
L’oportunitat dels Next Generation
i els fons europeus

La pandèmia ha provocat, a més d’unes terribles conseqüències
humanes, un gran trasbals econòmic. Per fer-hi front, les institucions comunitàries van decidir anul·lar fins al 2023 el Pacte d’Estabilitat i Creixement (que limita la capacitat de despesa pública
dels Estats) i la creació dels fons Next Generation, una gran injecció de diners públics destinats a la reconstrucció basada en la
digitalització i la sostenibilitat.
Això suposa un canvi temporal d’una política econòmica europea
basada en les retallades i el control salvatge de la despesa pública,
fet que ha afectat greument als serveis públics essencials (Sanitat,
Educació, Serveis Socials...) i han tensionat fins a l’extrem les plantilles d’alguns ajuntaments, com és el cas de Ripollet, on les limitacions legals a la contractació impedeixen arribar al nombre de
treballadores públiques necessàries per fer front a les necessitats
de la població.
Aquesta situació i les condiciones necessàries per poder accedir
als fons Next Generation (convocatòries dirigides principalment
a municipis de més de 50.000 habitants, necessitat de preparar en
poc temps projectes complexos) deixen en obvi desavantatge a la
nostra ciutat enfront d’aquelles que compten amb amplis equips
tècnics que poden dedicar-se exclusivament a la confecció de nous
projectes.
Tot i això, per aprofitar les convocatòries actuals, Ripollet presentarà als Next Generation un Projecte de Mobilitat Urbana, amb
un import d’1,9 milions d’euros i que aglutina els diferents projectes de pacificació i mobilitat urbana treballats els darrers anys.
A més, des de Decidim considerem que tenim l’obligació de treballar per tal que Ripollet es pugui beneficiar al màxim dels fons
europeus i s’està actuant per fer-ho possible. Per una banda, formant un equip de treballadores encarregades de l’obtenció de fons
europeus, que mitjançant una visió global de la ciutat treballin en
nous projectes i, per l’altra, establint aliances amb municipis propers, amb casuístiques i necessitats similars a les de Ripollet, que
permetin preparar projectes comuns i sol·licitar conjuntament els
fons europeus.

¿Sabes cuántas inversiones hay en
los presupuestos previstos de la
Generalitat para Ripollet? 0 ¤

Hace unos días en el Parlament se debatieron los presupuestos
de la Generalitat de Cataluña para el 2022, en los que aparecen
las inversiones previstas por el gobierno autonómico para los
municipios de Cataluña. En esta legislatura, los presupuestos
son expansivos, es decir, que tienen un aumento del presupuesto
considerable, entorno al 20% (unos 5.000 millones de euros
más). En municipios vecinos como Cerdanyola, la Generalitat
contempla invertir 20.031.959 € en la urbanización del sector
Parc de l’Alba y 157.000 € en maquinaria, instalaciones y utillaje
(entre otras muchas inversiones); en Montcada i Reixac, entre
otras partidas, hay varias inversiones destinadas a reformar los
institutos por valor de más de medio millón de euros.
Llegamos a Ripollet, ¿sabes cuántas inversiones hay en estos presupuestos expansivos para nuestra localidad? La cantidad de 0 €.
Así como lo lees, 0 €. Parece surrealista, para una ciudad de casi
40.000 habitantes, que no haya prevista ninguna inversión de la
Generalitat. ¿Cómo ha debido de ser la actuación que ha hecho
nuestro gobierno municipal de Decidim, para que en nuestro
pueblo no se invierta absolutamente nada? No hay ninguna inversión para la demandada residencia, ni para el soterramiento de
la C-58, ni para las reformas en los institutos e IE Els Pinetons y
El Martinet, en los que las y los adolescentes aún continúan haciendo clase en barracones. Tampoco hay ninguna inversión para el
Hospital Ernest Lluch y un largo etcétera. En definitiva, no solo
no hay ninguna inversión para las grandes propuestas electorales
de Decidim, sino que tampoco hay ninguna para cualquier otro
aspecto.
En Ripollet, llevamos más de 6 años de gobierno de Decidim y
no se ha cumplido ninguna de las promesas electorales que ofrecieron para Ripollet. No es solo el incumplimiento de promesas
electorales, sino que con Decidim, nuestro municipio no importa nada para la Generalitat de Cataluña. No se sabe negociar, no
se sabe influir y el resultado lo sufrimos todas las ciudadanas y
ciudadanos. Sumado a esto además ahora tenemos el gobierno
municipal más caro de la historia de Ripollet, algo que avala un
informe de la interventora municipal y la jefa del departamento
de Personas y Organización del Ayuntamiento de Ripollet.
Es evidente que aquellas y aquellos que venían a regenerar la política, a darle la voz al pueblo y a hacer grandes proyectos, han
demostrado ser todo lo contrario. Ripollet no se merece un gobierno que no cumpla sus promesas y sea incapaz de lograr que
en unos presupuestos expansivos como los de la Generalitat no
haya ninguna inversión para nuestro pueblo, ya sea mínima o de
gran calado.
¿Es este el gobierno que queremos que nos represente?
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Mayday... Mayday... El colegio
Ginesta y la calefacción

Llega el invierno y con él, el frío. La noticia de la rotura de una
caldera no debería pasar de ser una simple anécdota burocrática o
administrativa que una intervención ordinaria del Ayuntamiento
pueda solventar. Pero el magro de la cuestión está en la desesperación que ocasiona constatar como el paso del tiempo unido a
la desidia institucional no consiguen aportar una solución a un
tema que viene dejando lastre desde el mes de noviembre del
año pasado cuando una de las dos calderas de dicho centro escolar dejó de funcionar con motivo de una fuga. Inútiles han sido
los esfuerzos preventivos anunciando la llegada del frío y ahora,
como de costumbre, la urgencia y los parches del Gobierno de
DECIDIM están asegurados. Por favor, pónganse las pilas.
Y la limpieza del río Ripoll, “Pa cuándo?”
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Ripollet llevamos dos
legislaturas reclamando la limpieza del lecho del Río Ripoll. Es
cierto que el Ayuntamiento ha iniciado trabajos en tal sentido,
pero lo cierto es que seguimos divisando un lecho plagado de
cañaverales y de huertos que hacen de nuestro paisaje fluvial una
imagen de desidia y abandono impropia de una ciudad del entorno metropolitano de Barcelona (en la que por cierto, se aplica sin
rubor alguno el Tributo Metropolitano con un 3% de subida para
el próximo año). Es de justicia y de sentido común mantener el
lecho del río con parámetros medioambientales propios del siglo
XXI, para el uso y disfrute de la población y no para tenerlo en
el estado de degradación en el que se encuentra y en el que sigue
proliferando la existencia de fauna salvaje (léase jabalís). Por favor,
pónganse las pilas.

De mentida en mentida s’està
portant Ripollet a una ciutat en
decadència
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Després d’haver transcorregut tot un any en què el GRUP MUNICIPAL SOM RIPOLLET va decidir comprometre’s amb la
governabilitat i el suport al govern de DECIDIM, només hem
rebut promeses i incompliments, entre moltes d’elles, “la neteja i
el manteniment de la nostra ciutat”. Per tot això, ens sentim enganyats i en l’obligació de retornar a l’oposició i, amb molta tristesa,
haver de continuar denunciant la incapacitat de gestió i la deixadesa en què es troba la ciutat.
Ripollet està més bruta que mai. Des de fa mesos els veïns i els
grups de l’oposició han denunciat un augment dels residus a la
via pública.
La neteja de Ripollet està marcant el debat públic i s’ha convertit
en motiu de discussió recurrent a les xarxes socials de la ciutat,
ciutadans publicant imatges de contenidors desbordats i voreres
plenes de residus.
A la manca de neteja generalitzada s’hi ha sumat la problemàtica
dels “botellons” nocturns als parcs, denúncies concretes de rates
pel carrer, les caques dels gossos i la manca de manteniment de
l’espai públic.
A Ripollet tenim la tempesta perfecta, un govern mentider i
desgastat que no té capacitat de gestió, una manca d’estima pels
ciutadans i una contracta de neteja obsoleta que és totalment insuficient per a una ciutat de 40.000 habitants.
Ripollet necessita més neteja i més manteniment. Així mateix,
hem pogut constatar que necessita noves formes de gestió, més
eficients i més modernes, orientades als resultats i no pas a quedar
bé i anar a remolc de les queixes ciutadanes. Ripollet s’ha convertit
els darrers anys en una ciutat en decadència i degradada.
Un d’aquests exemples ho hem vist amb la calefacció de l’Escola
Ginesta. Fa 1 any que se sabia que la caldera no funcionava, de fet
tenia 5 calderes i el funcionament no era l’adequat, ja que després
d’un any el govern no ha fet res i, gràcies a les queixes dels pares
i mares, en un dia es va arribar al compromís de comprar una
nova caldera més potent que substituís les 5 obsoletes i així donar
solució a un problema que feia un any que estava enquistat. És
aquesta la manera de gestionar del nostre govern, a cop de queixes
veïnals o de les mares i pares que es preocupen pel benestar dels
seus fills i filles.
Està vist que Ripollet necessita un altre govern, un govern preparat, amb capacitat de gestió i ens ho han deixat clar, Decidim
Ripollet no ha estat capaç en gairebé 7 anys de fer res substancial
per millorar la qualitat de vida dels habitants de Ripollet. Des del
GRUP MUNICIPAL SOM RIPOLLET no desistirem, i continuarem treballant i exigint que aquest canvi sigui una ràpida
realitat.
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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 Catamarà
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
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Ajuntament de Ripollet
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r. 08291 Ripollet
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Direcció: Toni Miralles
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Ripollet

Sumem
verd

La importància de
conèixer i conservar
la nostra fauna
Serp verda (Malpolon Monspessulanus), a l’Escola El Martinet, al juny d’enguany

Ripollet és un municipi de reduïdes dimensions, 4,33 km², i d’una alta densitat de població,
amb 9.048,3 hab./km². Més del 75% de la superfície es troba urbanitzada. Malgrat la predominança de sòl urbà del municipi, un 8% de la seva
superfície està travessada pels rius Ripoll i Sec,
amb la destacable millora progressiva de la seva
qualitat ambiental, i la seva ubicació adjacent als
terrenys de la futura reserva metropolitana del
Pla de Reixac, el Torrent de Can Duran i el Parc
de la Llacuna, constitueixen un corredor biològic
d’elevada importància que connecta, no solament
les àrees verdes que envolten el municipi, sinó
també amb els Parcs de la serra de Collserola i la
serralada de Marina. Aquest fet proporciona una
riquesa faunística de gran interès al municipi de
Ripollet.
Els últims anys s’ha incrementat la presència de diversos exemplars de fauna, com ara porcs senglars,
cabirols, gripaus, serps i eriçons, en les zones verdes
i en el nucli urbà de la ciutat. Per altra banda, com a
tot arreu, a causa de desequilibris ecosistèmics, s’ha
incrementat la presència de fauna invasora, com
el mosquit tigre, les xinxes, la cotorra argentina o

la vespa asiàtica, les quals poden causar pèrdua de
biodiversitat local que, a la vegada, pot tenir conseqüències negatives en la salut de les persones.
Tot i que la presència de fauna no domèstica prop
de la zona urbana pot provocar alarmes o preocupació per part de la ciutadania, cal saber que la riquesa i varietat d’espècies en el nostre entorn ens
fa més resilients i millora les nostres condicions de
vida. El benefici més destacable de la biodiversitat
és, segurament, el servei ecosistèmic que presta. Certes espècies són essencials en l’equilibri ecosistèmic
de la ciutat, com per exemple els ratpenats, falciots,
orenetes i dragons, que capturen diàriament milers
d’aquells insectes que ens fan més incòmoda la vida
urbana. Els eriçons i mussols s’alimenten de ratolins,
paneroles i escarabats. En aquest sentit la fauna i els
espais verds contribueixen a una reducció de costos
de la despesa municipal. En una ciutat sostenible, la
fauna, els ecosistemes, les persones i el seu benestar
prosperen conjuntament. És amb aquest objectiu
que l’Ajuntament de Ripollet treballa contínuament a planificar actuacions per aprofundir en el coneixement de la biodiversitat local, per conservar-la
i promoure-la, així com en protocols d’actuació i de
gestió de la fauna.
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LA CONTRA

+ Info

Àngels Arnal, Cristina Pérez
i Francesc Vilaró
Voluntaris de Creu Roja
Els cent anys de Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada no
haurien estat possibles sense el
voluntariat. L’Àngels Arnal n’és
voluntària des de fa 32 anys, tot
i que “al principi, només pensava estar-hi un parell d’anys”.
La Cristina Pérez, des de fa 10
anys perquè “volia formar part
d’una entitat solidària”. I Francesc Vilaró porta 42 anys aquí i
ja havia estat abans a Moià.
Què vol dir ser voluntari?
FV: És entregar-te als altres i, sovint, implicar-hi la família. És un
compromís que adquireixes. Tens
una responsabilitat, perquè Creu
Roja confia en tu i la persona i la
família a qui has d’ajudar també...
Aquest vot de confiança suposa
una gran responsabilitat.
AA: No hi ha una obligació a fer
unes hores determinades, però sí
un compromís. Ningú t’obliga a
ser voluntari, però has de complir
amb el que t’hagis compromès.
Què us dona Creu Roja?
CP: Molta satisfacció. Durant la
pandèmia, repartint menjar a domicili, em sentia contenta i satisfeta del que feia. Ajudàvem persones
que no podien sortir i ho passaven
malament.
AA: La gent és molt agraïda. Tot-

—
“Ser voluntari de
Creu Roja és un
compromís i una
responsabilitat”
—

hom entenia els
problemes que teníem per repartir el
menjar, ens ajudaven i ens comprenien. Hi havia gent
que et retornava
productes que no
utilitzaven perquè
els donéssim a altres, que potser sí que ho necessitaven més. Aquells dies, hi va haver
molta solidaritat.
FV: El confinament ens va ensenyar a compartir, malgrat les necessitats.
Què necessita la gent?
AA: La gent gran vol que vagis a
casa seva, t’asseguis al seu costat i
els facis companyia. El principal
problema és la soledat.
FV: També hi ha moltes persones
que tenen necessitats materials
molt importants, que no poden
pagar el lloguer o no arriben a final
de mes...
Qui pot ser
voluntari?
AA: Tothom. Tenim
molts voluntaris amb
més de 65 anys, que
fan
excursions,
acompanyaments
a altres avis, etc.

Creu Roja no és només gent jove.
FV: Tenim una voluntària, la Maria Morató, que té més de 90 anys i
encara ens ajuda tot sovint.
Com manteniu la moral
alta?
CP: Quedant-nos amb les coses
positives, com la il·lusió que transmeten les persones a qui atenem.
AA: Només veure la cara d’il·lusió
dels infants a Nadal, quan recullen
les joguines que els Reis Mags porten a la nostra seu, ja val la pena.
Això t’omple.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes / Agència

