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DESTAQUEM
“Que tot el món passi
un Bon Nadal”
“El desig per compartir” de l’Alejandro Juárez
González, de deu anys,
alumne de l’escola Ginesta,
guanyador del concurs per
escollir la nadala de l’Ajuntament d’enguany és “Que
tot el món passi un Bon
Nadal”. És un anhel senzill
i al mateix temps carregat de
profunditat, en un temps on
moltes persones d’arreu del
món són privades de la seva
dignitat i drets essencials. Un
temps en què la crisi causada
per la pandèmia se suma a les
desigualtats ja inherents de la
nostra societat. I cap de les dues
semblen voler remetre. Només
la responsabilitat i sentit de comunitat ens ajudaran a sortir
d’aquest túnel. Malauradament,
ho veu més clar un infant de primària, que no pas molts adults.
I precisament, en aquestes festes
nadalenques, el lema “Ens movem per Ripollet” cobra un sentit més social que
mai, evocant a repartir i reinvertir amb els de més a
prop. Entitats, comerços i Ajuntament s’han abocat
aquest Nadal en compartir il·lusions, talent i solidaritat, per ajudar a complir el desig de l’Alejandro, perquè la seva generació no perdi l’esperança d’un futur
millor.
lallana us desitja Feliç 2022.
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REPORT
Els Reis
Mags tornen
a il·lusionar
La tarda de dimecres, 5 de gener, Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient tornaran a Ripollet per celebrar la 53a Cavalcada de Reis a Ripollet, de la mà
de Ripollet Costums i Tradicions i amb el suport de
l’Ajuntament de Ripollet. Enguany, el lema escollit
és “Deixa’t sorprendre i il·lusiona’t”, avançant que
tornarà a ser molt especial i adaptada a les circumstàncies de pandèmia, que encara continuen. Així,
s’ha acordat millorar la fórmula de l’any passat de
Campament Reial, convençuts que encara s’ha de
ser prudent i que una cavalcada estàtica pot aportar
molt més a la màgica Nit de Reis.
Més enllà de seguir amb la tradició, aquest Campament Reial, que tornarà a instal·lar-se al Camp
de Futbol Municipal de l’Industrial, vol servir per
tornar a celebrar la vida i l’esperança. Les principals
novetats són més dinamisme, amb un mateix fil conductor durant tot el recorregut, i que es fomentarà
la participació d’altres entitats locals, fent d’aquest
acte un gran projecte col·lectiu en el qual els infants
podran viure diferents escenes plenes de màgia. L’espai tornarà a disposar de cinc accessos per la rambla
de Sant Andreu i un de sortida pel Camí de la Serra.
L’activitat començarà a les 15 h, amb una franja fins
a les 15.30 h dedicada a infants i joves amb TEA, i
finalitzarà a les 22 h. Cada mitja hora podran entrar
al voltant d’un miler de persones, de forma que es
preveu comptar amb un màxim de 8.000 visitants.
La reserva prèvia s’ha de fer a ripollet.cat i cada persona pot treure fins a un màxim de 5 entrades.

Cartes als Reis
S’han instal·lat les bústies reials al Centre Cultural i a
la Biblioteca de Ripollet perquè els nens i nenes puguin deixar les seves cartes. També es podran fer arribar les cartes als Reis a través del correu electrònic
cartes.reismagsderipollet@gmail.com. Els gegantons
Jordi, Mariona i Drac Màgic seran els encarregats de
lliurar les cartes d’aquells infants que per alguna raó
no poden fer-ho.
També es podrà lliurar les cartes a les carteres reials que
visitaran simultàniament el Centre Cultural i la Biblioteca Municipal, els següents dies:
—Dilluns 27 de desembre, de 17.30 a 19.30 h.
—Dimecres 29 de desembre, d’11 a 13 h.
—Dilluns 3 de gener de 2022, de 17.30 a 19.30 h.
Els Reis en línia
Els nens i nenes que vulguin certificar que Ses Majestats visitaran casa seva la nit del 5 de gener podran ferho a través d’un enllaç que es donarà a conèixer aviat
i on els infants rebran una resposta dels mateixos Reis
Mags. A partir del 27 de desembre, es podran recollir
en alguns comerços, així com al Centre Cultural i a la
Biblioteca Municipal, unes corones reials, amb la idea
que els nens i nenes les pintin i decorin, i les portin el
dia 5 al Campament.
Xarxes socials
@reismagsderipollet
@reismagsripollet
@MagsReis (Twitter)

Segueix
els Reis!
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L’àlbum
de Nadal
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A partir del 24 de gener,
nou servei de neteja
viària a Ripollet.
Més informació a ripollet.cat

+ Info
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AGENDA
DESEMBRE
Dissabte 25
Programació especial
de Nadal a Ripollet Ràdio
De 9 a 15 h, a la 91.3 FM
o www.ripolletradio.cat
Tot un matí amb programes
especials per
celebrar Nadal.
Escolta-la!
Organitza:
Ripollet Ràdio

Dilluns 27

Dimecres 29

Recollida de les cartes
dels infants per part
de les carteres reials
De 17.30 a 19.30 h, al Centre
Cultural i a la Biblioteca
Municipal
Les carteres reials recolliran les
cartes que han escrit els infants
per a Ses Majestats els Reis Mags.
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions

Donació de sang
Dona
De 10 a 21 h, al Centre
sang!
Cultural
Cal reservar hora al web
donarsang.gencat.cat.
Organitza: Banc de Sang i Teixits

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

—
Diumenge 26
Missa cantada
de Sant Esteve
A les 11 h, a la Parròquia
de Sant Esteve
La secció Veus del Vallès de la
Societat Coral “El Vallès” canten
durant la Missa de Sant Esteve.
Organitza: Parròquia
de Sant Esteve
Quinto de Nadal
dels Diables de Ripollet
De 18 a 21 h, al Centre
Cultural
Organitza: Diables
de Ripollet

—

Recollida de les cartes
dels infants per part
de les carteres reials
D’11 a 13 h, al Centre
Cultural i a la Biblioteca
Municipal
Les carteres reials recolliran les
cartes que han escrit els infants
per a Ses Majestats els Reis Mags.
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions

—
Divendres 31
—
Dimarts 28
Nits de música:
Música als pessebres
A les 20 h, a la seu de
l’Agrupació Pessebristes de
Ripollet (c. dels Afores, 14)
Sessió especial de Nits de Música.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—

Benvingut 2022!
A les 23.55 h, a la plaça
de l’Església (davant del
campanar)
Acte per compartir les
campanades i donar la
benvinguda a l’any 2022.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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FILEM PRIM
El control
de les plagues
urbanes
Les plagues més conegudes per la ciutadania, i a les que s’acostuma a dedicar un major esforç de control a escala local, són els rosegadors
(rates) i les paneroles, que tenen com a hàbitat
més habitual el clavegueram. No obstant això, no
són les úniques plagues sobre les quals cal actuar i
en els darrers anys la llista s’ha vist incrementada
amb espècies exòtiques invasores, com el mosquit
tigre o la vespa asiàtica, fruit del canvi climàtic i
la globalització en el transport de persones i mercaderies.
La lluita contra les plagues té un vessant eminentment preventiva, orientada a evitar que la plaga faci
acte de presència o s’incrementi de forma alarmant;
és també fonamental monitorar en quin moment
es produeixen aquestes situacions, per poder implementar un pla de treball ràpid i eficaç. No sempre
aquest control persegueix l’erradicació de la plaga;
com acostuma a passar al clavegueram amb rates i
paneroles, les actuacions tenen com a objectiu mantenir el nivell de població per sota d’un llindar de tolerància, ja que en aquest cas l’eliminació de l’espècie
és inviable.
El control de plagues ha evolucionat en els darrers
anys. Si bé en el passat es fonamentava únicament en
l’ús de productes químics (biocides), la metodologia de treball actual és el control integrat de plagues

(CIP). El CIP promou l’aplicació de mesures higièniques, de sanejament del medi i de disseny i manteniment d’infraestructures per prevenir l’aparició de
plagues, i estableix aquestes mesures com el primer
graó imprescindible dels programes de control, juntament amb la promoció de bones pràctiques entre
la ciutadania. Quan aquestes mesures no són suficients per fer-ne un control eficaç, és necessari recórrer
als biocides, prioritzant els productes més selectius,
específics i de menor perillositat per a les persones i
el medi ambient.
L’Ajuntament de Ripollet, per mitjà de la contractació externa d’un servei professional de gestió de
plagues i seguint els principis del control integrat, fa
actuacions periòdiques de control, tant a l’espai públic de la ciutat com en els edificis de titularitat municipal, a més d’atendre les incidències que es puguin
produir. Atès que les poblacions de plagues poden
patir fluctuacions al llarg del temps, es fa necessari
adaptar els mecanismes de control a cada situació
concreta, així com incorporar noves tècniques i productes que contribueixin a millorar l’eficàcia de les
intervencions, però també a fer-les més segures per a
la ciutadania i el nostre entorn.
Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres
a través del correu salutpublica@ripollet.cat.
Regidoria de Salut Pública
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GENER
Dilluns 3
Recollida de les cartes
dels infants per part de
les carteres reials
De 17.30 a 19.30 h, al Centre
Cultural i a la Biblioteca
Municipal
Les carteres reials recolliran les
cartes que han escrit els infants
per a Ses Majestats els Reis
d’Orient.
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions

—
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Dimecres 5

Dissabte 8

Campament Reial
De 15 a 22 h, al Camp de
Futbol Municipal
de l’Industrial
Els Reis Mags d’Orient tornen
a Ripollet. Reserva prèvia
a ripollet.cat
(màxim 5
Reserva
entrades per
entrades
persona).
Organitza:
Ripollet
Costums
i Tradicions

Encistellem per vosaltres
A partir de les 10 h, al Pavelló
Municipal Joan Creus
Jornada solidària en benefici de
Sant Joan de Déu. Programa:
10 h, trobada d’escoletes de
bàsquet; 12 h, partit de bàsquet
inclusiu amb la participació
d’Aspadi; 16 h, concurs de triples.
Seguidament, presentació dels
equips del CB Ripollet i cloenda
amb el partit sènior femení CB
Ripollet-CB Joventut Les Corts.
Per col·laborar es posaran a la
venda polseres solidàries amb Sant
Joan de Déu al preu de 3 € per
unitat.

Nit de Reis
a Ripollet Ràdio
De 17 a 21 h, a la 91.3 FM
o www.ripolletradio.cat
Programa especial amb
connexions en directe
amb el Campament
Reial.
Organitza:
Escolta-la!
Ripollet
Ràdio

—
Divendres 7
Nits de Música:
La música als videojocs
A les 20 h, al Teatre Auditori
A càrrec de Carlos Esteve i Àngel
Esteve. Activitat oberta i gratuïta.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—

—
Diumenge 9
Teatre Petit Mercat Vell:
Andròmines
A les 18 h, al Teatre Auditori
A càrrec de Samfaina de Colors.
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
de Ripollet

—

Compra
entrades
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Dilluns 10

Dimecres 12

Divendres 14

Cafè Literari: El amante
japonés, d’Isabel Allende
De 15.30 a 17 h, al Centre
Cultural
Tertúlia literària oberta a tothom.
Organitza: AETMV

Hora del conte:
Una mirada als contes
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Blai Senabre. Adreçat
a infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Teatre: Ara més!
A les 20.30 h, al Teatre Auditori
Interpretat per l’actor i humorista
Pep Plaza. Entrades
a espectadorsripollet.cat
o a taquilla a partir de les 19 h.
Preu: 16 €.
Organitza: AETMV

Book Club: Things Fall
Apart, de Chinua Achebe
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
Club del còmic infantil:
de Ripollet
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

Compra
entrades

—
Dijous 13

—
Dimarts 11
Club de lectura infantil:
De què té por el ratolí?,
d’Emily Gravett
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

—

—

—
Dissabte 15
Taller de robòtica
en família:
Inscripcions
Programació
electrònica amb
Micro:bits
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
L’hora petita: Alça!
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Mon Mas. Per a infants
d’entre 1 i 3 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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Diumenge 16 Dimarts 18
Lliurament dels premis
del 37è Concurs de
pessebres
A les 12.30 h, al Centre
Parroquial
Amb l’actuació de la Societat
Coral “El Vallès”.
Organitza: Agrupació
Pessebristes de Ripollet

—
Dilluns 17
Formació per a entitats
locals: Comunicació
digital i xarxes socials
De 19 a 21 h, al Centre
Cultural
Inscripcions a
cultura@ripollet.cat
o al Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Llegir el teatre:
La casa del dolor,
de Víctor Sánchez
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 19
Taller ocupacional per
a joves: Prepara’t per
una entrevista de feina
De 17 a 19 h, al Casal de Joves
Més informació, al 935 807 642,
al correu orientacio@ripollet.cat
o a xarxes @RipolletImpulsa.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

+ Info
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Llegim i creem:
Qualsevol nit
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
Club de lectura ChickLit:
Corazones en el café,
de Rita Morrigan
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Tamara Marín. Places
limitades. Cal inscripció prèvia a
la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 20
Club del còmic juvenil:
Gokushufudo: De yakuza
a amo de casa, de
Kousuke Oono
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
Nits de música: Història
del cinema musical
nord-americà (58a
sessió, anys 2004-2005)
A les 20 h, al Teatre Auditori
Amb Joana Raja i Lluís López.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
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FEM MEMÒRIA
Rescatant la memòria
dels deportats
Vaig tenir el plaer de conèixer la família Datzira
Casamitjana el passat mes de novembre. La meva
companya Carla i jo anàvem conscienciades per
fer un petit reportatge sobre els deportats ripolletencs, però no ens esperàvem sortir de la casa del
carrer Nou 5 hores més tard, amb el cor ple i un
matí que el recordarem durant anys.
Des de Televisió Sabadell Vallès vam voler fer un reportatge sobre una exposició dels deportats ripolletencs que l’Ajuntament de la ciutat havia organitzat.
Des del consistori, a través del CIP Molí d’en Rata,
ens van explicar que just aquell cap de setmana de
novembre, la família Datzira Casamitjana al complet es reunia per primer cop per veure la llamborda
Stolpersteine que havien col·locat en honor a Josep
Datzira Casamitjana, veí ripolletenc mort al camp de
concentració de Mauthausen l’any 1942.
Des del primer moment, vam tenir una rebuda aco-

llidora. Una casa càlida, plena de gent de totes les
edats, tots al voltant d’un foc a terra mirant fotografies en blanc i negre. I és que ens expliquen que, fins fa
3 anys, la desena de persones d’aquella casa no sabien
que eren família.
Tot comença amb en Jordi Planes, veí de Ripollet,
quan en un acte de memòria històrica de la ciutat
reconeix que un dels deportats, en Josep Datzira
Casamitjana, comparteix cognom amb ell. A partir
d’aquí, en Jordi comença a estirar el fil fins que, gràcies a un historiador de Ripollet, aconsegueix el telèfon de l’Antonio, qui resideix actualment a Balaguer.
A partir d’aquí, les dues branques de la família descobreixen que estan relacionades. La filla de l’Antonio i
el pare d’en Jordi són, de fet, cosins segons.
La Carla i jo ens sentim testimonies privilegiades
d’una història màgica, una història de retrobament
que, malgrat les circumstàncies, ha acabat amb una
reconnexió entre familiars que, fins ara, eren completament desconeguts.
Avui en dia, els Datzira Casamitjana de Ripollet i de Balaguer dinen junts alguns diumenges i han pogut inaugurar, tots junts,
la llamborda Stolpersteine d’en Josep.
Aquest, però, és només un dels exemples
dels centenars d’històries que han acompanyat els deportats vallesans.
Aquesta, podríem dir, que ha tingut un
final feliç. D’altres, però, han caigut a
l’oblit, deixant als deportats sent recordats per una petita llamborda que marca
el punt d’on van sortir l’últim cop abans
de caure en un infern.
Helena Molist / Periodista
TV Sabadell Vallès
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Divendres 21
Presentació d’actes
de l’Asociación Camino
Ancestral de Santiago
A les 18.30 h, al Centre
Cultural
Presentació de les 1es Jornades
de Literatura Medieval Ripollet
2022 (2 i 3 de juny), i el Congreso
Encrucijada de Caminos del
Saber (4 i 5 de juny). Comptarà
amb conferenciants de Ripollet i
d’altres entitats d’arreu d’Espanya.
Organitza: Asociación Camino
Ancestral de Santiago

—
Dissabte 22
Senderisme:
Trenkakames, etapa 3:
El Pla de Manlleu-Les
Cases Noves de la Riera
Distància: 20 km. Desnivell
positiu: 710 m. Desnivell
negatiu: 880 m. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com.
Organitza: Centre Excursionista
de Ripollet

+ Info

Joc i moviment
De 10 a 12 h, a l’Escola Bressol
Municipal La Rodeta del Molí
Jocs i activitats adreçades a
famílies amb infants de 0 fins als
3 anys. Dins del Pla Educatiu
d’Entorn de Ripollet 2020-2023.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Inscripcions
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
de Ripollet

L’hora petita:
De què fa gust la lluna?
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Sandra Rossi. Per a
infants d’entre 9 mesos i 3 anys.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

13

Festivitat de Sant
Antoni Abat
Al matí
Actes per celebrar la festivitat.
Organitza: Parròquia de Sant
Esteve

—
Dimarts 25
Club de lectura d’àlbums
il·lustrats: L’onada,
de Suzy Lee
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Nou Club de lectura, a càrrec de
Judith Navarro. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 23 —
39è Cros Vila de Ripollet Dimecres 26
A les 9.30 h, al parc
dels Pinetons
Cursa popular i gratuïta.
Inscripcions federades
i populars a ripollet.cat.
Organitza: RUA

Inscripcions

Hora del conte:
Contes d’hivern
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de La maleta de Lili. Per
a infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia a la
Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Informació
municipal
14
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1931-2021:
90 anys
de la Segona
República IV Jornades

de Memòria Històrica
de Ripollet
—
Gener 2022

Un grup de dones celebra als carrers
que ja podien votar, l’any 1933
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Club de lectura: L’amiga
genial, d’Elena Ferrante
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec d’Alicia Gil. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 28
Música: Bots pel canvi
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
A càrrec de la cia. Basket Beat.
Entrades a espectadorsripollet.cat
o a taquilla a partir de les 19 h.
Preu: 16 €.
Organitza: AETMV
Compra
entrades

—
Dissabte 29
Acte d’homenatge als
deportats ripolletencs
A les 11 h, al Teatre Auditori
Acte institucional en el marc de les
Jornades de Memòria Històrica de
Ripollet 2022.
Cal reserva prèvia al web
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—

Diumenge 30
Itinerari: Barcelona
de la Segona República
Horari pendent de confirmar,
a Barcelona
Cal inscripció prèvia a
molidenrata@ripollet.cat o
al 935 946 057. Anada i tornada
en bus des del CIP Molí d’en Rata.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Altres
activitats
Bústies reials
Durant tot Nadal, al Centre
Cultural i a la Biblioteca
Municipal
Les bústies reials per recollir les
cartes als Reis d’Orient estaran
instal·lades tot Nadal.
Organitza: Ripollet Costums
i Tradicions
Campanya de recollida
de joguines
Fins al 23 de desembre, de 10
a 12 h, al Centre Parroquial
(rbla. de Sant Jordi, 9)
Organitza: Càritas

Reserva
entrades
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+ Info
Activitats del
Casal de Joves
Activitats per a joves a partir
de 12 anys. Places limitades.
Inscripcions gratuïtes
a joventut@ripollet.cat
i @RipolletJove.
Dilluns 27 de desembre,
amb l’horari per determinar
Mercat d’Art Jove
Dimarts 28 de desembre,
amb l’horari per determinar
Taller Galetes de Nadal
Dimarts, de 16.30 a 18 h i de
18.30 a 20 h
Taller de cuina
Dimecres, de 18.45 a 20 h
Club d’escacs
Dijous, de 17 a 18.30 h
i de 18.30 a 20 h
Espai d’estudi
Consulta tota la programació
a @RipolletJove.
37è Concurs
de Pessebres
Fins al 28 de desembre
Cal inscripció a l’Agrupació
Pessebristes de Ripollet (c. dels
Afores, 14), al Centre Cultural o
a ripolletpessebrista@gmail.com.
El veredicte es farà públic el 5 de
gener.
Organitza: Agrupació Pessebristes
de Ripollet
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Curs: Jocs i esports
en edat escolar
Del 23 al 31 de desembre,
al Poliesportiu Municipal
(c. de Magallanes, 22-26)
Curs presencial de 50 hores en
total. Horari: de 9 a 14 h i de 15
a 17 h. Forma part d’un Curs
d’Iniciació a Tècnic Esportiu.
Informació i inscripcions a
cevos@cevoscerdanyola.cat, al
935 920 120 o al 638 770 663.
Organitza: Consell Esportiu
Vallès Occidental Sud
Curs: Gestió de petites
entitats esportives
Del 3 al 8 de gener, en línia
Curs en línia de 35 hores en total.
Horari: de 9 a 14 h i de 15 a 17 h.
Inscripcions obertes fins al 2 de
gener o fi de places. Preu: 65 €.
Forma part d’un Curs d’Iniciació
a Tècnic Esportiu. Informació
i inscripcions a cevos@
cevoscerdanyola.cat, al 935 920
120 o al 638 770 663.
Organitza: Consell Esportiu
Vallès Occidental Sud

Curs: Procediments,
tècniques i recursos
de primers auxilis
22 de gener i 5 i 19 de febrer,
al Poliesportiu Municipal
(c. de Magallanes, 22-26)
Curs presencial de 15 hores
en total. Horari: de 9 a 14 h.
Inscripcions obertes fins al 21
de gener o fi de places. Preu:
35 €. Cal aprovar els cursos de
Jocs i Esports i Gestió d’entitats
per poder-lo realitzar. Forma
part d’un Curs d’Iniciació a
Tècnic Esportiu. Informació
i inscripcions a cevos@
cevoscerdanyola.cat, al 935 920
120 o al 638 770 663.
Organitza: Consell Esportiu
Vallès Occidental Sud
Campanya de Nadal
de la Targeta Més,
la targeta de Ripollet
Fins al 5 de gener
Entre les compres realitzades fins
al 5 de gener amb la Targeta Més,
se sortejaran 10 entrades dobles
per a un espectacle del Teatre
Auditori. Col·labora AETMV.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Campanya de Nadal
de l’UCR
Fins al 5 de gener
Sorteig de 5 premis de 100 €
entre els clients dels establiments
adherits. Butlletes i urnes
disponibles als comerços.
El sorteig es realitzarà l’11 de gener
i es contactarà amb els guanyadors
l’endemà.
Organitza: UCR
Aula d’estudi nocturn
Del 10 al 30 de gener,
a la Biblioteca Municipal
De dilluns a divendres, de 20.30
a 01 h, i caps de setmana,
de 19 a 01 h.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

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.
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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 en la recerca de
feina. Cita prèvia al 935 807 642
o a orientacio@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 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 a
coordinacio@och.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Observatori
contra l’Homofòbia

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

+ Info

Del 3 al 31 de gener
Exposició “Records
de la nostra infància”
Joguines de fusta fetes a mà
per Antonio Olaya.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Sala d’Art
Fins al 15 de gener
Exposició “Posa-li llum
al teu cor. Valdi, escultor
de làmpades”
Treballs de Cristóbal Valdivia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Del 24 de gener al 28 de febrer
Exposició col·lectiva
d’Acció Fotogràfica
Organitza: Acció Fotogràfica
Ripollet
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fins 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.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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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

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:
+ Info
Ajuntament
de Ripollet
AGRUPACIÓ
PESSEBRISTES DE
RIPOLLET
Fins al 16 de gener
42a Exposició de Pessebres
Tradicional mostra de pessebres que
es pot visitar a la seu de l’Agrupació
Pessebristes de Ripollet (c. dels
Afores, 14). Els horaris són: feiners
(fins al 4 de gener), de 18 a 20 h,
i festius, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
Organitza: Agrupació Pessebristes
de Ripollet
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EN BREU

+ Info
Primer retiment
de comptes d’aquest
mandat municipal
El govern municipal ha publicat al
web ripollet.cat l’estat d’execució
dels projectes previstos en el Pla
d’Acció Municipal fins al 2023. Es
poden consultar els nivells d’assoliment dels més destacats i conèixer
el detall de cadascuna de les gairebé 250 accions que s’hi inclouen.
Aquest retiment de comptes és el
primer que es realitza durant el
mandat i s’espera realitzar-ne un
altre a finals de 2022.

Dues escoles de Ripollet
treballen els valors de la
cultura emprenedora
Les escoles Gassó i Vidal i Tiana de la Riba
s’han sumat al programa CuEmE, que treballa els valors de la cultura emprenedora. Els
alumnes de 5è i 6è de primària creen i gestionen una cooperativa escolar amb el suport
de la comunitat educativa, l’Administració i
altres agents socials i econòmics de Ripollet.
D’aquesta manera, es vincula directament
l’Ajuntament i els centres educatius amb el
teixit industrial local.

+ Info

Estrena del nou servei
“Jove, anem per feina!”

La Unió de Comerciants
estrena el web deRipollet.cat

L’Ajuntament ha estrenat una sèrie de tallers ocupacionals adreçats a persones joves. Es tracta d’una
col·laboració entre Ripollet Impulsa i la Regidoria de
Joventut, per convertir el Casal de Joves en l’equipament de referència per als joves en la recerca de feina
i en la millora en l’accés al món laboral. Els dies 19 de
gener i 16 de febrer, de 5 a 7 de la tarda, es duran a
terme diferents tallers relacionats.

L’objectiu de la nova pàgina web és donar més
visibilitat al comerç ripolletenc. S’ha estat
treballant des de fa vuit mesos per mostrar la
màxima informació de cadascun dels establiments. El web empresarial neix amb vocació
de servei de ciutat i arrenca amb la informació
i contacte de les 73 botigues associades a la
Unió de Comerciants de Ripollet.

+ Info
Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 022 — Nadal-Gener 2022
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Un incendi provoca
el desallotjament
de 20 persones

Els afectats per la pòlio
es reivindiquen com a víctimes
del franquisme
El ripolletenc Alberto Castro, sotspresident de l’entitat Entretots, va formar part de la delegació que va
comparèixer l’1 de desembre al Congrés dels Diputats davant la Comissió de Discapacitat de la Llei de
Memòria Democràtica. El seu objectiu és aconseguir
que es reconeguin les persones amb pòlio com a víctimes del franquisme, a causa de la negació sistemàtica de la malaltia per part del règim, fet que va agreujar els seus efectes.

Estrenes literàries amb arrels
ripolletenques
L’escriptora ripolletenca Mireia Hernández Bellavista ha presentat la seva nova novel·la Mi destino lo
elijo yo, en el marc del Ripolletres de desembre. Es
tracta de la segona part de la seva darrera novel·la.
Per altra banda, la protagonista del Ripolletres de
novembre va ser Tamara Marín, que hi presentava la
novel·la ¡Yo me quedo aquí! i el relat Londres: Navidad y otros desastres. Tamara Marín havia estat guardonada dies abans amb un dels premis literaris que
atorga l’editorial Angels Fortune, per la seva anterior
novel·la Quédate. Totes aquestes obres es poden trobar a les llibreries locals, Amazon i a les xarxes socials
de les autores.

Una vintena de veïns de l’immoble de
la rambla de Sant Jordi, 22-26, van ser
desallotjats el passat 28 de novembre
per un incendi al local dels baixos,
que es va iniciar a quarts de nou del
vespre. La ràpida actuació de veïns de
zona va ajudar a evacuar els residents
i evitar la propagació del foc als pisos
superiors. Els afectats van ser acollits
al Centre Parroquial, on es trobaven
assajant Amics del Teatre. La calor del
foc va malmetre el clavegueram, fet
que ha endarrerit el retorn a les cases.
A hores d’ara ja han pogut tornar a la
finca, mentre continuen les darreres
feines de neteja i pintura.

El CAP II, nou punt
contra la COVID-19
El CAP II Cerdanyola-Ripollet és un
nou punt de suport per subministrar
la 3a dosi de les vacunes contra la COVID-19. L’horari de vacunació és de
dilluns a divendres a les tardes i els
matins del cap de setmana. Les franges d’edat autoritzades poden demanar cita prèvia al web vacunacovid.
catsalut.gencat.cat. Per altra banda,
Salut ja ha posat en marxa la vacunació per als infants menors de 12 anys.
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Opinió
Què hem fet i com ho hem fet

No hay gobierno en Ripollet

En el moment d’escriure aquestes línies encetem el darrer
mes de l’any 2021, un any que com el 2020, ha estat marcat
per la pandèmia provocada pel virus COVID-19. Aquesta
pandèmia ha estat un esdeveniment històric que ha condicionat la vida de milions de persones, comportat l’aplicació
de mesures extraordinàries i posat a prova la capacitat d’acció de les administracions públiques.
L’Ajuntament de Ripollet, com a administració pública
local, no ha estat una excepció. Les treballadores locals, de
totes les àrees (neteja, atenció social, cultura, esports, via
pública, urbanisme, patrimoni, comunicació, mobilitat,
medi ambient, desenvolupament econòmic...) han hagut
de conjugar la gestió de la nova realitat amb l’assoliment del
Pla d’Acció Municipal (PAM), el document que recull les
accions de Govern establertes per Decidim per al mandat
2019-2023. Un PAM que prioritza la superació de les evidents mancances que Ripollet ve patint durant les darreres
dècades i que, a la majoria de casos, la pandèmia no ha fet
sinó aguditzar.
Per acreditar l’estat de compliment del PAM, i com a part
del compromís de Decidim amb la transparència i l’accés a
la informació, ja podeu consultar al web de l’Ajuntament,
ripollet.cat (concretament a l’apartat Ajuntament/Consistori/Pla d’acció municipal 2019-2023) els documents que
conformen el “Retiment de comptes 2021” i on trobareu
l’estat de compliment del PAM i l’estat d’execució de les diferents accions.
Des de Decidim volem agrair a totes les treballadores (funcionàries, personal de l’empresa pública Genera, interines,
plans d’ocupació, personal d’empreses externes...) l’esforç
realitzat al llarg d’aquest any 2021 per seguir fent de Ripollet una ciutat més vivible, ja sigui donant resposta a les noves necessitats creades per la pandèmia com a les necessitats
estructurals que el PAM busca resoldre.
Finalment, volem desitjar a totes les veïnes i veïns de Ripollet un Bon Nadal i feliç any nou.
Desitgem que tingueu unes bones festes i que l’any 2022 us
permeti gaudir amb salut.

El año 2021 llega a su fin así que desde el PSC de Ripollet
vamos a hacer una valoración de los hechos más importantes que han sucedido en Ripollet este año.
Una de las noticias del año en Ripollet ha sido que los concejales Pilar Castillejo i Oriol Mor han estado cobrando
durante dos años una dedicación del 95% del Ayuntamiento de Ripollet mientras seguían cobrando también de
otros trabajos. No ha sido solamente su práctica poco ética,
sino que, además, para cambiar esta irregularidad cuando la
oposición descubrimos este hecho, cambiaron las dedicaciones del equipo de gobierno, incrementando de facto sus
retribuciones y haciendo que este gobierno municipal sea
el más caro de la historia de Ripollet, costando 70.000 euros
más al año que el último gobierno con alcaldía socialista.
Más recientemente, una de las noticias que más afectará a
nuestro municipio es que en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2022 no hay prevista ninguna
inversión para Ripollet, ni para la demandada residencia,
ni para el “soterrament” de la C-58, ni el Hospital Ernest
Lluch, etc. ¿Cómo ha debido de ser la actuación que ha
hecho el gobierno municipal de Decidim para que en nuestro pueblo no se invierta en absolutamente nada? ¿Cómo
pretende el gobierno municipal cumplir sus grandes promesas electorales sin la inversión de la Generalitat?
Decidim tampoco ha cumplido un acuerdo del pleno de
octubre de 2019 referente al Plan de Ordenación de Recursos Humanos, lo que está conllevando a la protesta de parte
de los trabajadores de nuestro Ayuntamiento.
Además, nuestras calles siguen sucias y hay una falta de
mantenimiento de los equipamientos municipales, como
ha quedado demostrado últimamente con el problema de
las calderas de la escuela Ginesta.
Por otro lado, desde el PSC de Ripollet hemos estado visitando los comercios y barrios de nuestro pueblo, hablando con los comerciantes sobre sus necesidades y puntos de
vista en una campaña que hemos denominado “Estimem
els nostres barris”. Hemos escuchado los problemas y propuestas de nuestros vecinos y comerciantes y les hemos
dado voz llevándolas al Pleno Municipal. Lo seguiremos
haciendo.
Por último, pero no menos importante, desde el PSC de
Ripollet les queríamos desear a todos y todas unas felices
fiestas, así como un próspero año nuevo.
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Un gobierno que ha perdido
la brújula

Un any i una experiència de suport
al govern de Decidim, per oblidar!

Acabamos el año y a la fecha de escribir el presente artículo
seguimos sin tener noticias de qué ordenanzas fiscales piensa dotarse nuestro Ayuntamiento ni cuál es el presupuesto
con el que desean encarar el último período de la legislatura. Y es que como se diría en “román paladino”, el horno no
está para bollos. El comercio de Ripollet, en comparación
con otros municipios vecinos, sufre una carga impositiva
brutal. Para mayor abundamiento y después del largo período en que debieron cerrar bares, restaurantes y peluquerías con motivo del confinamiento, el Consistorio aplica sin
rubor alguno el recibo de la tasa de eliminación de residuos
con su alza correspondiente. En Ciudadanos nos preocupa notablemente cómo van a tratarse los impuestos y tasas
para el próximo ejercicio. En un año donde la inflación, el
IPC, el alza del precio del gas y la electricidad afectan negativamente al bolsillo de los contribuyentes no es el escenario
más adecuado para subir el Impuesto de Bienes Inmuebles,
la Tasa de Basuras,Impuesto de Circulación, etc. Más bien
al contrario, lejos de oír hablar de una “congelación”, nosotros apostamos por una reducción. Y es que los grandes
problemas que afectan a Ripollet siguen sin resolverse o
pueden agravarse por la acción de un gobierno que no sabe
a dónde va. No nos cansaremos de repetir que la pronta
implantación del que será nuevo sistema de recogida de basuras llamado “porta a porta” será un auténtico fracaso y
generará incomodidad y rechazo de los vecinos que verán
incrementado su recibo de tasa de eliminación de residuos.
La legislatura encara su recta final y Ripollet seguirá esperando el tan ansiado “soterrament” de la autopista, el río
seguirá lleno de huertos y cañaverales, la residencia seguirá
siendo motivo de debates, el hospital comarcal seguirá estando en la nube de nuestras memorias y la degradación de
los barrios seguirá su curso como si nadie recordara que un
día, cuando el gobierno fue oposición, todo esto era prioritario. A disfrutar de lo votado y sobre todo, Feliz Navidad.

Ja s’acaba l’any i volem fer una valoració del que ha estat per
a nosaltres com a Grup Municipal.
Ens vam marcar com a objectiu col·laborar amb el govern
de Decidim en temes bàsics per a la nostra ciutat, alguns
d’ells estratègics per poder incidir de forma positiva per als
nostres veïns i veïnes, com ara la neteja i manteniment de la
ciutat, la recollida d’escombraries porta a porta, la reforma i
manteniment del poliesportiu, l’atur juvenil i la construcció
de la Residència.
Durant l’any, hem tingut diverses reunions amb l’alcalde i la
regidora Castillejo. En aquestes reunions, se’ns ha promès
que la neteja s’anava a millorar i que la Residència es construiria. En cap d’aquests dos temes es van voler comprometre amb dates, això sí, van posar dues pancartes perquè ens
quedéssim tranquils i fer ells la seva propaganda. Nosaltres
els vam creure i durant tot l’any els vam donar un vot de
confiança. Però, fins aquí hem arribat, atès que no han fet
passos en cap de les mesures que ens van prometre.
Decidim Ripollet ens han enganyat!!! Ens han demostrat
que no són persones de fiar i que no compleixen amb els
compromisos amb la ciutat. Això ja ho diuen, fins i tot “ells
mateixos”. Imagineu-vos! Han publicat fa uns dies l’estat
d’execució del Pla del Mandat, on es marquen els objectius
per als 4 anys, i on es pot veure com no són capaços de complir ni amb les seves pròpies promeses.
A l’àrea de Ciutat i Sostenibilitat han complert amb 12 dels
88 marcats, en Desenvolupament Econòmic han complert
amb 7 dels 44 marcats, a Presidència i Democràcia han realitzat 9 dels 33 marcats i a Justícia Social i Drets, 7 de 83. En
total han complert 35 objectius de 245 que s’havien fixat,
un trist i pobríssim 14,28% de compliment. Això només es
pot dir d’una manera: “incapacitat de gestió”.
Tot plegat per qualificar-ho de lamentable.
Estem davant d’un govern en decadència, ara només cal
esperar 1 any i mig perquè la ciutadania s’adoni de tot el
que estem denunciant i facin fora aquest govern incapaç de
governar la nostra ciutat. Ja estem cansats de la seva ineficiència i la seva ineptitud per gestionar la nostra ciutat.
Al marge de tot l’exposat, volem aprofitar per felicitar-vos el
Nadal a totes les veïnes i veïns de la nostra estimada ciutat i
desitjar-vos un excel·lent any 2022.
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LA RÀDIO,
AL DIA

Escolta-la!

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

Vols
par ticipar
a la rua de

Carnaval
2021?
Inscriu-te
del 17 de gener
al 6 de febrer.
Més informació:
Centre Cultural
ripollet.cat

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.
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Ripollet

Sumem
verd

Canviem.
Ara, sumem
verd
Una de les competències que ha de dur a
terme un ajuntament és la neteja de la via pública
del municipi. La nostra obligació és, doncs, vetllar
perquè aquest servei sigui de qualitat i ens permeti gaudir d’uns carrers més dignes, uns barris més
dignes per a la nostra gent. Una bona neteja viària
implica tenir una ciutat més habitable i més saludable, sense oblidar que ajuda a una dinamització
comercial i prosperitat econòmica. Una ciutat neta
és un Ripollet amb més vida.
A Ripollet, una de les principals reclamacions de la
ciutadania, que compartim totalment, és la neteja
de la via pública. Amb el contracte del servei que ara
acaba, la neteja viària no estava ben dimensionada a
la realitat del municipi, ni a les freqüències de neteja
dels nostres barris ni podíem atendre necessitats sobrevingudes. Tot això, en un context de creixement de la
nostra ciutat en els darrers anys i un ús més intensiu de
l’espai públic.
Ara, amb el contracte que començarà el proper 24 de
gener, incrementem les freqüències de neteja a tot el

municipi, tenint en compte les necessitats dels diferents barris en funció de la seva morfologia, intensitat
d’ús de vianants, comercial o de trànsit. També s’incrementa la neteja periòdica amb aigua, no només de
la calçada sinó també de les voreres. I intensifiquem la
neteja dels contenidors i del seu entorn, incloent, com
a novetat, la neteja a pressió també de les papereres.
Amb el nou servei, doncs, incorporem més serveis, incrementem les freqüències de neteja i ens ofereix un
marge per poder atendre noves necessitats que puguin
aparèixer. Per tant, aquest 2022 amb el nou servei hem
de comprovar un increment quantitatiu i qualitatiu
de la neteja de Ripollet.
El nou servei de neteja viària té un cost d’1.436.000 €
anuals, un dels contractes més importants econòmicament de l’Ajuntament. Aquest esforç municipal és
l’esforç de totes les persones que vivim a Ripollet. Per
això, demanem que aquest nou servei de neteja vagi
acompanyat de la col·laboració de tots els veïns i veïnes
de la nostra ciutat, perquè cuidem de la nostra ciutat,
carrers, barris, perquè ens necessitem mútuament per
continuar sumant verd a Ripollet.
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LA CONTRA
Manuel Martínez i José Fuentes
President i vicepresident de la Junta
del Casal d’Avis
Com afronten aquests
dies de Nadal?
MM: Doncs els usuaris estan contentíssim, perquè aquest any, després de molt de temps, s’ha tornat
a muntar el pessebre, juntament
amb l’arbre de Nadal. Cada any,
posàvem els llums a l’arbre de Nadal; però aquest any hem recuperat
el pessebre, l’hem netejat i l’hem
posat. Ha quedat preciós.
Arribeu a Nadal amb el
Casal obert totalment.
MM: Estem satisfets perquè la gent
gran de Ripollet ja pot venir quan
vulgui. S’hi poden estar, tranquil·
lament, sense passar fred... Encara
que el bar continua tancat i que
no juguin a cartes ni al dominó,
es poden asseure, distreure’s i parlar amb la resta d’usuaris. A poc a
poc, el Casal d’Avis va tornant a la
normalitat.
JF: A hores d’ara, ja estan assajant
els grups de teatre, coral i poesia...
Les activitats de tecnologia ja s’estan fent amb normalitat. Els tallers
de memòria estan funcionant amb
molt èxit. Hi ha 85 persones inscrites, per la qual cosa s’han hagut de
dividir en diversos torns, i cada dia
hi ha un grup diferent.
La gent gran trobava a
faltar el Casal d’Avis.

—
“Aquest any,
hem recuperat
el pessebre del
Casal d’Avis”
—

JF. Sí, d’un temps ençà
ens demanaven a nosaltres i a l’Ajuntament
que obríssim el Casal
d’Avis. Ha estat un dels
últims equipaments
que ha obert les portes,
i els usuaris ens deien
que, en altres municipis, els casals ja obrien.
Per aquesta raó, ara que el Casal
d’Avis ja funciona plenament, s’estan apuntant a totes les activitats.
En el cas de l’excursió que fem
abans de Nadal, l’èxit ha estat massiu. Ja hem reservat tres autocars.
La gent s’hi ha bolcat.

Com van viure el
confinament?
MM: La veritat és que jo no vaig
deixar d’anar al Casal d’Avis. El
meu objectiu era vigilar, ja que durant el confinament algú va aprofitar per entrar-hi i endur-se coses.
Jo hi anava pràcticament cada dia.
Què els diria a la gent
perquè vagin al Casal?
JF: La pandèmia a poc a poc està
marxant, perquè hi ha un
gran nombre de persones
vacunades.
La gent gran ha de
perdre la por i saber que, si estan

a casa avorrides, sense fer res, es
poden acostar al Casal d’Avis, on
s’entretindran i poden apuntar-se
a qualsevol de les activitats que organitzem.
MM: El Casal d’Avis està obert a
tothom. Poden venir cada tarda
i, encara que el bar estigui tancat,
asseure’s i parlar amb els amics, enlloc de passar fred, asseguts
en una plaça o un parc.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes /
Agència

