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Sol·licituds
de preinscripció
Curs 2022/2023
Educació infantil (3-6 anys)
i educació primària
Del 7 al 21 de març
Educació secundària obligatòria
Del 9 al 21 de març
Batxillerat
Del 20 al 26 d’abril
Cicles de formació professional
de grau mitjà
Alumnat amb continuïtat d’escolarització
(que cursa 4t d’ESO en l’actualitat)
Del 20 al 26 d’abril
Resta d’alumnat
Del 17 al 23 de maig

Molt aviat, jornades
de portes obertes!

Estigueu atentes a ripollet.cat
i a les xarxes socials
@ajripollet

Cicles d’arts plàstiques
i disseny de grau mitjà
Del 17 al 23 de maig
Cicles de formació professional i d’arts
plàstiques i disseny de grau superior
Del 25 al 31 de maig

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 023 — Febrer 2022

DESTAQUEM
Màscares i mascaretes
Vídeo de la
representació

Representació de la “Llegenda del Vell i la Vella”, a càrrec de Diables i la Colla
de Gitanes de Ripollet, per a la seva emissió en línia (2021)

El Carnaval de 2020 va ser el darrer acte abans d’aquells primers mesos de dur confinament
que ho van canviar tot. Dos anys després, la disbauxa torna a Ripollet amb el lema “Aire de
Carnaval” i la imatge d’uns divertits globus, com emojis que ens conviden a la festa.
Grans i petits esperen el Carnaval amb més ganes que mai, després de la suspensió de l’any
passat. Dimecres 23, Diables faran la tradicional penjada del Cabraboc a Cal Teixell i es
representarà la “Llegenda del Vell i la Vella”, amb Gitanes de Ripollet. Serà amb cita prèvia,
que es pot sol·licitar a teatreauditoridelmercatvell.cat.
Divendres 25, com ja es va fer en la passada Festa Major, es continua apostant per la descentralització, de manera que s’oferiran simultàniament dos espectacles infantils, un a la pl. del
Molí i l’altre al parc Massot. També requereixen cita prèvia.
Dissabte 26 tornarà la rua, que creuarà Ripollet des de Sarrià de Ter fins al parc de Gassó
Vargas, a l’alçada de l’av. de Maria Torras. Això sí, si no varien les restriccions, amb mascaretes i guardant les mesures de salut pública com correspon. Es podrà participar amb
disfresses individuals i grups des de 2 membres fins a grans comparses de més de 30 components. La sol·licitud és fins al 6 de febrer, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Ripollet i presencialment amb cita prèvia a l’OAC. Com cada any, es podrà optar a la cessió d’equips de so per ambientar les comparses. En canvi, enguany no hi haurà concurs de
disfresses. Finalment, el jovent també tindrà el seu moment i a les 22 hores hi haurà la festa
Carnaval Jove, amb punxadiscos a l’aire lliure, a la pl. de Joan Abad, a peu del Pavelló Joan
Creus. En aquesta ocasió, no caldrà cita prèvia, però sí que hi haurà control d’aforament.
És moment d’il·lusionar-se amb l’arribada de l’aire de Carnaval per viure’l al carrer, a l’escola, al mercat, com una glopada de vida, per oblidar les coses dolentes i passar-ho bé, com
mana el Cabraboc de Ripollet.
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REPORT
El casal dels joves
L’Ajuntament de Ripollet ha adequat la planta baixa del Casal de Joves, retirant els elements divisoris
i creant espais més amplis i polivalents. A l’esquerra
trobem la sala principal, que dona a la rambla, on
s’ha col·locat parquet i uns grans miralls. A la zona
intermèdia se situa l’àrea administrativa i a la sala
de la dreta, que mira al pati del Centre Cultural,
una àmplia zona multimèdia. Aquesta distribució permet simultaniejar les activitats de lleure,
l’estudi i l’atenció personalitzada. També grups
més grans i una major diversitat d’interessos. La
intervenció també ha inclòs el sanejament del magatzem, el pintat de tota la planta, el tractament
d’unes filtracions del terrat i la retirada d’elements
d’antigues oficines.
L’objectiu de la reforma és ser l’espai de referència pel
jovent de Ripollet, adequant les instal·lacions a les necessitats i a les propostes dels joves, creant així un espai
de trobada, igualitari i inclusiu. La iniciativa ha estat
fruit del Pla d’usos del Casal de Joves, fet l’any 2020
amb la Diputació de Barcelona. Aquest pla va comptar amb la col·laboració de diversos col·lectius joves,
associats i no associats, usuaris de l’espai.
Espai de llibertat
Actualment, una cinquantena de joves acudeixen regularment al Casal de Joves, entre persones usuàries
de l’espai d’estudi, les activitats i tallers dinamitzats i
els acompanyaments que es fan en la recerca de feina,
tramitació de beques, etc.
Mar Torres té 27 anys i és dinamitzadora del Casal de
Joves. Destaca que és un espai lliure per estar i expressar-se, on “poden venir quan vulguin, perquè no hi ha
lligams ni obligacions, de manera que ho poden compaginar amb la resta de coses que facin. Només cal inscripció als tallers. A més, tot és gratuït”. La dinamitzadora també recorda que són punt lila i un espai lliure

En Quim i la Mar són els responsables del servei

d’actituds i agressions masclistes, racistes, xenòfobes i
LGTBI-fòbiques, que compta amb una programació
i activitats específiques.
Per la seva part, el Quim Soler, de 23 anys, és educador
de carrer. La seva feina consisteix en l’acompanyament
socioeducatiu dels joves en situació de vulnerabilitat,
fent d’enllaç entre els joves que estan al carrer i el Casal
de Joves. L’educador treballa en coordinació amb Serveis Socials i contacta amb els joves a les places i carrers
i els ofereix l’ajuda de l’Ajuntament a través del Casal
de Joves, que és “un servei menys institucionalitzat on
orientar-los sobre ajudes, habitatge, estudis, beques,
inserció laboral i recursos per ocupar el seu temps lliure”. El treball de Soler consisteix a “trepitjar molt el
carrer” i detectar situacions de risc, des d’emergències
en el seu entorn familiar, a addiccions i fins a joves sense llar que puguin venir a parar a Ripollet.
Els responsables del Casal de Joves consideren que els
joves estan molt ben connectats entre ells i que saben
que a Ripollet hi ha serveis i activitats per a ells, però
no saben ben bé com funcionen. Per això estan actuant en el contacte directe i també la difusió del Casal
de Joves a través de les xarxes socials, especialment Instagram i fomentant els grups de Whatsapp.
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L’ajut als deures forma part de l’activitat diària

El Club d’Escacs Palau Ausit realitza un taller d’escacs al Casal de Joves

Serveis del Casal de Joves
—Sala d’estudi i treballs en grup.
—Tallers i activitats: cuina, treballs manuals, cinema,
sexualitat, escacs, tennis taula, temàtica LGTBI, etc.
—Punt Lila.
—Informació i assessorament.
—Suport a entitats juvenils i en l’organització d’activitats per iniciativa juvenil.
Joves fent ús de la sala d’estudi

Plena ciutadania dels joves
L’Ajuntament de Ripollet realitza polítiques públiques per afavorir la construcció dels projectes de vida
de les persones joves, facilitar les condicions que els
permetin assolir la plena ciutadania i fomentar la seva
participació social, amb una cura especial entre les persones joves en situació o risc d’exclusió social. Així mateix, la visió inclusiva i igualitària està present a totes
les polítiques juvenils, igual que la transversalitat i la
participació.

Horari
Tardes: dilluns a divendres, de 17 a 20 h.
Matí: dimecres, de 10 a 13 h.
Contacte
Casal de Joves
Rambla de Sant Jordi, 6
A/e: joventut@ripollet.cat
680 34 07 60
@ripolletjove
Toni Miralles

Segueix-nos
a Instagram
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AGENDA
NOTA: Els actes poden
canviar o anul·lar-se a
causa de les mesures
contra la COVID-19 que
es decretin. En cas de
dubte, consulteu amb
l’organitzador.

—
Dimarts 1
Col·loqui “Com
expliquem la història a
través dels arxius”
A les 19 h, al CIP Molí
d’en Rata
Amb la participació d’Eduard
Ballesteros i Helena Bea,
membres del Grup d’Estudis
Ripolletencs (GER); membres
del Grup de Recerques i Història
de Cerdanyola (GREC); Mercè
Aymerich, arxivera i membre de
la Junta d’Arxivers de Catalunya,
i l’historiador local Ramón
Martos. Modera: Àngels Leiva,
periodista. Reserves
a molidenrata@ripollet.cat
o trucant al 935 946 057. Places
limitades. L’acte es retransmetrà
en streaming.
Acte inclòs dins les Jornades de
Memòria Històrica 2022.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Llegeix-lo!

Dimecres 2
El Club del Dibuix:
“Dibuixem el món màgic
de Harry Potter”
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Manel Sánchez.
Per a infants de 8 a 12 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 3
Harry Potter Book
Night: Taller de varetes
màgiques
A partir de les 17.30 h,
a la Biblioteca Municipal
Se celebren dues sessions del
taller per a diferents edats:
A les 17.30 h
Per a infants de 5 a 7 anys.
A les 18.30 h
Per a infants a partir de 8 anys.
Tallers a càrrec d’Anna Nieto,
de Talleret Craft. Places
limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Presentació del llibre
Josep Miret Musté
(1907-1944), de Rosa
Toran
A les 19 h, al CIP Molí
d’en Rata
L’obra repassa la vida de
Josep Miret Musté, que va ser
assassinat en un camp nazi.
Amb la presència de l’autora,
la historiadora Rosa Toran,
i la col·laboració d’Amical de
Mauthausen. Inscripció prèvia
a molidenrata@ripollet.cat o
trucant al 935 946 057. Places
limitades. Acte inclòs dins les
Jornades de Memòria Històrica
2022.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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Dissabte 5

Divendres 4
Mort a les cunetes.
Un homenatge a les
víctimes de la repressió
franquista
A les 21 h, al Teatre Auditori
A través de cinc monòlegs
i la força de la música, es
narren les experiències de cinc
persones en el lloc del seu
afusellament. Dirigida per
David Pintó i interpretada
per Joan Valentí. Compra
d’entrades al web entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Acte inclòs dins les Jornades
de Memòria Històrica 2022.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Xerrada: “La
importància del joc i el
moviment lliure en el
desenvolupament dels
infants”
De 10 a 12 h, a l’Escola Bressol
Municipal La Rodeta del Molí
Xerrada adreçada a famílies amb
infants de 0 fins als 3 anys. A càrrec
de Magda Solera Pérez, mare,
mestra i formadora. En el marc del
Cicle de xerrades pedagògiques,
del Pla Educatiu d’Entorn de
Ripollet 2020-2023.
Cal inscripció prèvia: 935 046 008
o educacio@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Diumenge 6

Lletres per la memòria
D’11 a 13.30 h, a diferents
espais
Recital de poesia distribuït a
diversos espais de Ripollet. Hi
participen el col·lectiu Ripollet
poesia, amb Agustín Villar,
Francisca Fernández, Helena
Bea, Irene Bea, Jordi Soldevila
i Rosa Puig; el Taller de poesia
de l’Escola d’Adults, amb César
Martínez, Montse Castellví,
Elena Buendía, Cristina Sancho,
Piedad Fernández, Montse
Blasi, Isabel Casado i Tere
Moreno, i Noelia España (Dansa
Jove). Amb la col·laboració de
la Societat Coral “El Vallès”
i Eduardo López, de la Peña
Jornada de recreació
Flamenca La Macarena.
històrica
A les 11 h
A partir de les 11 h,
Inici i presentació al c. de Sant
a la pl. de la Constitució
Sebastià, cantonada amb Sant
Recreació de la insurrecció
Francesc.
anarquista a Ripollet el gener
De 12 a 13.30 h
del 1933, amb l’actuació dels
Sessions simultànies a la capella de
grups Didàctica i Patrimoni
l’Escola FEDAC Ripollet
de la UB, XV Brigada Mixta,
(c. d’Isabel la Catòlica); al jardinet
Recreació Guerra Civil Patrimoni de l’Escola Anselm Clavé (c. del
i Cos Històric dels Mossos
Sol), i davant del Teatre Auditori
d’Esquadra. Es realitzaran 4 passis, (pl. de l’Onze de setembre).
un cada 30 minuts. Compra
Acte inclòs dins les Jornades de
d’entrades al web entrades.
Memòria Històrica 2022.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Organitza: Ajuntament
Acte inclòs dins les Jornades de
de Ripollet
Memòria Històrica 2022.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Reserva
d’entrades

7

Reserva
d’entrades
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PRIMER PLA
Pau Mola
Farmacèutic

“Ho fem el millor que
podem per donar
un bon servei”
Després de dos anys de pandèmia
i en plena 6a onada per la variant
òmicron, parlem amb Pau Mola
de la Farmàcia Rambla, en representació dels farmacèutics de Ripollet.
Com esteu vivint aquests dos
anys de pandèmia?
En l’àmbit personal, crec que com
la majoria. La pandèmia ens ha
afectat a tots i en tots els aspectes.
Quant a l’àmbit laboral i del gremi, ha estat un caos. Molts canvis,
moltes actualitzacions, molt nerviosisme tant per part nostre com
dels pacients que atenem cada dia.
Ha estat complicat, però fem la
nostra feina el millor que podem
per donar un bon servei, que és el
primordial.
Us afecten els canvis de Salut
en els protocols?
Sí, perquè s’ha d’estar atent a totes les actualitzacions: els dies de
quarantena, els contactes estrets...
A més, tothom ha d’assimilar els
nous protocols i no és fàcil. Per
exemple, nosaltres ens comuni-

quem molt amb els ambulatoris, i
si no hi ha una bona coordinació,
qui surt perjudicat és el pacient.
Si la persona és derivada d’un lloc
a un altre, li crea un nerviosisme,
totalment comprensible, que al final ens toca a tots, a l’ambulatori
i als farmacèutics. I això es porta
malament... Per altra banda, part
del nerviosisme també el rebem
per part dels mitjans de comunicació.
Què vols dir?
Si engegues el televisor, la visió
que es dona del nostre sector és
molt negativa, i això alimenta la manera com
ens veuen els nostres
pacients i la manera
com ens tracten.
No és el 100%, és
clar, hi ha gent
molt agraïda, però
tot aquest nerviosisme també es cou a
la televisió, i això ens
afecta. És un tema
que les farmàcies
hem parlat. Ens dei-

xem la pell, sobretot aquestes darreres setmanes fent tots els testos
d’antígens als escolars i, a vegades,
és complicat mantenir la calma,
perquè es diuen coses que no són
veritat o no s’expliquen bé.
Et refereixes als tests
d’antígens?
Sí, la imatge que s’ha donat de nosaltres no és la d’uns professionals
que ens esforcem cada dia,
sinó tot el contrari. La visió que es transmet és que
som un sector que s’ha
aprofitat de l’emergència
sanitària, i no és així.
Des del col·lectiu
de
farmàcies,
sempre hem demanat que es regulin els preus
per evitar l’especulació. Que
es posi un preu
fix a mascaretes
i testos, perquè
si és un mercat
lliure, la gent
pot especular. I
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és el que ha passat. Les farmàcies
sempre treballem amb el mateix
marge de beneficis, però ens trobem que alguns productes bàsics
ja els hem de comprar d’entrada a
un preu desorbitat.
Quan adquiriu aquests
productes, el seu preu ja és
més alt de l’habitual?
Totalment. I aquest elevat cost
repercuteix en el preu final del
producte que nosaltres posem a
disposició dels pacients. Malauradament, això no s’ha explicat bé,
sinó que la visió que s’ha donat
és que els farmacèutics ens hem
aprofitat i hem inflat preus. I no
és veritat. Molts cops es diu que
en altres països, els tests d’antígens són gratuïts o es venen molt
barats... S’hauria de veure si reben
ajudes de l’Estat o si és el seu Govern qui els hi proporciona... En
aquest aspecte, ens hem vist poc
recolzats. Sento que al final sempre rebem nosaltres. És un sentiment compartit per mi i molts
altres companys de feina, amb qui
ho he pogut parlar.
Com és la col·laboració entre
les farmàcies?
La relació entre nosaltres és molt
sana. A Ripollet jo no he vist cap
mena de competència, en el sentit
de no ajudar-se buscant només el
benefici propi. Els farmacèutics
d’aquí tenim un grup de Whatsapp
on ens ho expliquem tot. En cas de
no tenir un medicament, per exemple, ens escrivim per veure si altres el
tenen. Al final, el que volem les farmàcies de Ripollet és donar un bon
servei, atendre adequadament a les
persones que acudeixen a nosaltres.
Amb la COVID, ens hem ajudat i

hem col·laborat
com sempre.
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—
“La relació entre
les farmàcies de
Ripollet és molt
sana. No he vist
mai cap mena de
competència”
—

I quin paper
podeu
tenir les
farmàcies en
les següents
fases de la
pandèmia?
La veritat és
que, ara mateix, les farmàcies estem una
mica saturades
de feina. Segur
que
podem
aportar més, però, si la sobrecàrrega de feina s’allarga molt en el
temps, acaba sent insostenible.
Òbviament, mai ens negarem a
ajudar, direm que sí a tot per alliberar ambulatoris, atenció primària... Ho tenim claríssim. Tanmateix, s’ha de pensar a llarg termini,
perquè els farmacèutics arribem a
casa molt i molt cansats de tota la
jornada.
S’ha parlat molt de la
sobrecàrrega dels hospitals i
els CAP, però no gaire del que
passa a les farmàcies.
En les darreres setmanes, la nostra feina s’ha vist molt afectada
per l’alta incidència i la necessitat de fer molts testos d’antígens
als infants. I ens preocupa que la
nostra feina habitual es vegi alterada. Ara ens veiem absorbits pels
testos d’antígens, així i tot, també
volem donar la màxima atenció
en assessorar sobre medicaments,
recomanar tractaments, explicar
receptes... Tenim l’obligació de fer
els testos i deixem de banda altres
tasques que també són molt im-

portants. No vull dir que no ho
fem, però sí que ens afecta. No
puc atendre com m’agradaria a
una persona que ve amb una recepta, si tinc tota aquesta càrrega
al darrere. Les explicacions no poden ser tan extenses. Aquesta angoixa és compartida per bona part
dels farmacèutics.
Com veieu l’estat d’ànim dels
ripolletencs?
Em sembla que al principi estàvem tots molt espantats, i ara ho
estem afrontant amb una certa
normalitat. El fet de portar mascareta, de fer els testos, les quarantenes, etc. Al final, la gent s’acostuma a totes les circumstàncies, fins
i tot a les pitjors. L’estat d’ànim és
bo, tot i que la darrera pujada de
casos a les escoles ens preocupa a
tots. Molts pacients ens fan sentir
valorats, i això ho agraïm molt.
Que un pacient t’agraeixi la feina
i et digui que l’has ajudat, per a mi
ja val la pena i t’alegra el dia. És la
millor part de la feina.
Jordi Sugrañes Solé / Agència
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Dimarts 8
Compra
d’entrades
Petit Mercat Vell:
Remember Show
A les 18 h, al Teatre Auditori
Espectacle de circ a càrrec de
Teatre Mòbil + Marcel Gros.
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

—
Dilluns 7

Club de lectura infantil:
Coses que passen de
tant en tant, de Kestutis
Kasparavicius
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.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Nits de música:
Recordant Stephen
Sondheim, llegenda
del teatre musical
A les 20 h, al Teatre Auditori
Sessió especial dedicada al
compositor de musicals com
“West Side Story”, “Golfus de
Roma” o “Sweeney Todd”. A
càrrec de Lluís López i Joana
Raja. Activitat oberta i gratuïta.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Dimecres 9

—
Divendres 11

Hora del conte:
El regal d’aniversari
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Conte teatralitzat a càrrec d’Aïda
Puig. Adreçat a infants a partir
de 4 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Teatre: Angle mort
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Comèdia escrita per Roc Esquius
i Sergi Belbel. Entrades
a espectadorsripollet.cat
o a taquilla a partir
de les 19 h.
Compra
Preu: 16 €.
d’entrades
Organitza:
AETMV

Book Club: The
Accidental Tourist,
d’Anne Tyler
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.
Organitza: Ajuntament
Club del còmic infantil:
de Ripollet
Destellos, de Jen Wang
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Formació per a entitats
Municipal
Per a infants de 8 a 11 anys. Places
locals: Eines i recursos
per mantenir els lligams
limitades. Cal inscripció prèvia
associatius
a la Biblioteca.
De 19 a 21 h, al Centre
Organitza: Ajuntament
Cultural
de Ripollet
Inscripcions a cultura@ripollet.cat
o al Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 10

—

—
Dissabte 12
Jornada participativa
de la Comissió de la
Festa Major de Ripollet
D’11 a 13.30 h, al Centre
Cultural
Jornada adreçada a entitats.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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Inscriu-te!
Taller de
robòtica
en família
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: Colors
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec d’Elisabeth Ulibarri. Per
a infants d’entre 1 i 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

9è Certamen
Fem Monòlegs
A les 19 h, al Teatre de
l’Ateneu de Cerdanyola
(c. Indústria, 38-40)
Espectacle d’humor amb els
monologuistes Maite Fortuna,
Alberto Castro, Carlos del Pozo,
Raúl Llopart i Elías Torres, i
l’animació del Mag Igor i la Cia.
Caulababa. A més, hi haurà
la col·laboració especial de les
humoristes Mónica Pérez i
Esther Soto. Dirigit per Xavi
Cases i Carlos Soler. Els beneficis
es destinaran íntegrament a la
Fundació Esclerosi Múltiple.
Preu: 10 €. Entrades anticipades
a Anskar Tattoo & Piercing
(c. Lluís Companys, 10)
o a l’Ateneu de Cerdanyola
el mateix dia.
Organitza: Fundació Esclerosi
Múltiple

—
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Dilluns 14
Cafè Literari: No sabràs
el teu nom, de Vicent Usó
De 15.30 a 17 h, al Centre
Cultural
Tertúlia literària oberta a tothom.
Organitza: AETMV

—
Dimarts 15
Llegir el teatre: Desig, de
Josep M. Benet i Jornet
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.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 16
Taller ocupacional
per a joves: Busca feina
a les xarxes socials
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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CREEM ESCOLA
Commemorem
el Dia Internacional
de la Llengua
Materna
Saps que al món s’hi parlen més de 7.000 llengües?
Quines són les llengües més parlades? I a Ripollet?
El proper 21 de febrer es commemora el Dia Internacional de la Llengua Materna i, per tercer any
consecutiu, l’Oficina de Català i la Biblioteca Municipal de Ripollet han preparat una sèrie d’activitats amb la intenció de mostrar la gran diversitat i
riquesa lingüística de Ripollet, on conviuen prop
d’un centenar de nacionalitats diferents. Enguany,
gràcies al Pla Educatiu d’Entorn, es podrà donar
un nou impuls a aquesta commemoració amb diferents activitats que es duran a terme del 21 al 25
de febrer, i que estaran centrades especialment a
apropar-nos la cultura xinesa.
Celebracions anteriors
L’any 2020, l’eix central de les activitats va ser donar a
conèixer la diversitat lingüística en general i la cultura
àrab en particular, amb un taller de cal·ligrafia àrab i
un taller de henna. També es van organitzar sessions
de lectura de textos en diferents llengües, algunes
d’elles tan singulars com el wòlof, el soninké, l’embera
chami, el guaraní o el quítxua; i d’altres més properes
com el romanès, el portuguès, el rus, l’àrab o el català
i el castellà.
El 2021, en plena pandèmia, ateses les circumstàncies,
es va fer difusió a les xarxes sobre plats típics dels llocs

+ Info

d’origen dels alumnes de l’Oficina de Català i Ripollet
Ràdio va emetre un programa on es presentaven cançons en diferents llengües.
L’any 2022 ha de servir per consolidar aquesta celebració que pretén donar a conèixer cada any una cultura
diferent i fomentar el respecte per totes les llengües,
donant visibilitat a les llengües que parlen els nostres
veïns i veïnes.
Aquest any, entre les activitats programades, hi haurà
una Hora del conte per a infants titulada “Tiki Tiki
Tembo, seràs músic!” (dimecres 23 de febrer, a les
17.30 h) on coneixerem una versió d’un conte xinès,
sobre una família de músics que vol passar el llegat al
seu fill. També es farà un taller de cal·ligrafia xinesa (dijous 24 de febrer, a les 19 h) per aprendre els fonaments
de l’escriptura del país asiàtic i el taller “L’art de retallar
paper i les festes populars xineses” (divendres 25 de febrer, a les 19 h). Totes les activitats són gratuïtes i tenen
places limitades. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal a través del correu electrònic biblioteca@
ripollet.cat o al telèfon 935 864 230. Del 21 de febrer
al 5 de març es podrà veure al vestíbul de la Biblioteca
Municipal una exposició sobre la diversitat lingüística
que inclourà documents en diversos idiomes.
Anna Gayà i Elisabet Vázquez / Comissió lingüística
del Pla Educatiu d’Entorn
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Llegim i creem:
La capseta dels records
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.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Club de lectura ChickLit:
Contra el vent del nord,
de Daniel Glattauer
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Tamara Marín. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 17
Club del còmic jove:
Cruzando el bosque,
d’Emily Carroll
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.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

+ Info
Dissabte 19
Senderisme:
Trenkakames, etapa 4:
Les Cases Noves de la
Riera-El Vendrell
Distància: 23 km. Desnivell
positiu: 200 m / Desnivell
negatiu: 350 m. Més informació
a centreexcursionistaripollet.com.
Organitza: Centre Excursionista
de Ripollet
Taller de cuina Inscriu-te!
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: A la voreta
del mar
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de la Cia. Patawa. Per
a infants de 0 a 3 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 22
Club de lectura d’àlbums
il·lustrats: Allà on viuen
els monstres, de Maurice
Sendak
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Judith Navarro.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

13

10è aniversari de la revista
Canemàs
A les 19.30 h, al Centre Cultural
Amb parlaments de Joan-Ramon
Gordo (director de la revista de
2011 a 2020) i l’estudiós de cultura
popular Pere Baltà.
Organitza: Ens de l’Associacionisme
Cultural Català

—
Dimecres 23
Hora del conte: Tiki Tiki
Tembo, seràs músic!
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Cacauet Teatre. Per a
infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia a la
Biblioteca. Activitat inclosa dins
el programa de celebració
del Dia de la Llengua Materna.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Club de lectura: Irène,
de Pierre Lemaitre
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec d’Alicia Gil. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Penjada del Cabraboc
A les 18.30 h, a Cal Teixell
Penjada del Cabraboc al balcó
i tabalada a càrrec dels Diables
de Ripollet. A continuació,Reserva
al pati del Centre Cultural,d’entrades
danses del Cabraboc i la
llegenda del Vell i la Vella, amb
la Colla de Gitanes de Ripollet.
Cal reservar al web entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
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Dijous 24
Taller de cal·ligrafia
xinesa
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Taller d’introducció a l’escriptura
i cal·ligrafia de la Xina, a càrrec
de l’Escola Bambú. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca. Activitat inclosa
dins el programa de celebració
del Dia de la Llengua Materna.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Nits de Música:
Los quehaceres del amor
A les 20 h, al Teatre Auditori
A càrrec de La Careta Teatre.
Activitat oberta i gratuïta.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Divendres 25
Carnaval infantil
A partir de les 17 h,
a la pl. del Molí
De 17 a 18.30 h
Espectacle familiar “El carrer
és nostre”, a càrrec de l’Always
Drinking Marxing Band.
Cita prèvia, a consultar al
programa a partir del 10 de
febrer.
De 19 a 20.30 h
Festa per a públic adolescent,
amb el PD i animador Joe Diem.
Cita prèvia, a consultar al
programa a partir del 10 de
febrer.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Carnaval infantil
De 17 a 18.30 h, al parc Massot
Espectacle infantil.
Cita prèvia, a consultar al
programa a partir del 10 de febrer.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
L’art de retallar paper
i les festes populars
xineses
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Taller per retallar figures de paper
a l’estil tradicional xinès
a càrrec de l’Escola Bambú. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca. Activitat inclosa
dins el programa de celebració
del Dia de la Llengua Materna.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Compra
d’entrades
Teatre:
Història d’un
senglar
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Obra escrita i dirigida per Gabriel
Calderón i interpretada per Joan
Carreras, Premi Butaca al Millor
Actor. Entrades
a espectadorsripollet.cat
o a taquilla a partir de les 19 h.
Preu: 16 €.
Organitza: AETMV

—
Dissabte 26
Rua de Carnaval
De 17.30 a 21 h, pels carrers
de Ripollet
Tradicional Rua de Carnaval,
amb la participació de les diverses
comparses. Amb la participació
dels Diables de Ripollet i l’Escola
de Música de Ripollet.

Inscripcions

Plantada de comparses a les 17 h.
La rúa sortirà del c. de Sarrià de Ter,
recorrerà les rambles de Sant Jordi,
Sant Esteve i Pinetons fins arribar al
parc de Gassó Vargas.
Termini de sol·licitud de
participació: 6 de febrer.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Carnaval Jove
A les 22 h, a la pl. de Joan Abad
Ball de nit a l’exterior amb el PD i
animador Joe Diem. Amb control
d’aforament.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
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.
Tots els dimarts, de 16.30 a 18 h
i de 18.30 a 20 h
Taller de cuina
Dimecres 2, de 18.45 a 20 h
Club d’escacs
Tots els dijous, de 17 a 18.30 h
i de 18.30 a 20 h
Espai d’estudi dirigits
Divendres 4 i 24, de 17 a 20 h
Tennis Taula
Cada dia a la tarda
Espai d’estudi dirigit
i treballs en grup
Consulta tota la programació
a @RipolletJove.
Apunta’t-hi!

Informació municipal

3
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#AireDeCarnaval
#CarnavalRipollet
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Setmana Gastronòmica
del Bacallà
Del 25 de febrer al 4 de març
Una desena de restaurants de
Ripollet oferiran un plat amb
bacallà en el menú de dilluns a
divendres i, el cap de setmana, la
carta tindrà 3 plats amb bacallà.
Hi participen:
Menú entre setmana:
Ca la Cristina, Can Mas i La
Majareta.
Tota la setmana:
Maverick, El Cultural Ripollet,
Sandacos, Centre Restaurant,
Carte d’Or i Braseria Ripollet.
Organitza: Gremi d’Hostaleria
i Turisme
Mercat de revistes
Fins al 5 de febrer,
a la Biblioteca Municipal
La Biblioteca ofereix
gratuïtament exemplars antics
de publicacions periòdiques.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Formació: Certificat
de Professionalitat
d’Atenció Sociosanitària
a persones dependents
De febrer a juny, de 9 a 14 h,
a la seu de Creu Roja
Cerdanyola-RipolletMontcada
Adreçat a persones aturades
inscrites al SOC. Per a més
informació, contactar al
936 916 161
o ivan.garnelo@creuroja.org.
Organitza: Creu Roja
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
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, 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
Del 3 al 17 de febrer
Exposició: “Dona
la volta a l’alcohol”
Mostra sobre les conseqüències
en la salut que té el consum
d’alcohol durant l’adolescència.
Realitzada per la Diputació de
Barcelona.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

+ Info

Sala d’Art
De l’1 al 28 de febrer
Exposició: 5è Memorial
Ramon Lorenzo
Exposició amb les fotografies
participants i guanyadores del 5è
Memorial Ramon Lorenzo.
Organitza: Acció Fotogràfica
Ripollet
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 31 de gener al 19 de febrer
“Teresa Juvé. La llibertat
conscient”
Amb motiu del seu centenari,
la mostra homenatja aquesta
pedagoga i escriptora que ha lluitat
sempre per la llibertat i la dignitat
humanes. A càrrec de l’Institut de
les Lletres Catalanes.
Activitat inclosa dins les Jornades
de Memòria Històrica 2022.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
De l’1 al 28 de febrer
“16th FIAP World Cup
for Clubs”
Mostra de les fotografies
presentades al concurs fotogràfic
FIAP World Cup for Clubs, en el
qual AFOCER va aconseguir la 76a
posició de 218 clubs.
Organitza: AFOCER
CIP MOLÍ D’EN RATA
Fins al 10 de març del 2022
“Persones, somnis i ideals.
Els anys republicans a
Ripollet: 1931-1936”
Imatges, documents i objectes
de la II República a Ripollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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FEM MEMÒRIA
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Programes
de Memòria
Històrica

Amb la Segona
República en el record
Durant aquest mes, se celebren les IV Jornades de
Memòria Històrica de Ripollet, impulsades pels
principis de les polítiques públiques de memòria:
veritat, justícia i reparació. Enguany, se centraran
en el període entre 1931 i 1939, amb motiu del recent 90è aniversari de la II República.
Dins els programes Memòria = Dignitat, es planteja
la memòria històrica com un acte col·lectiu per prevenir-nos vers el feixisme. Aquest és el seu propòsit des
del 2018, quan es van inaugurar les primeres jornades,
dedicades a la Lleva del Biberó i al 80è aniversari de
la Batalla de l’Ebre, en homenatge als joves menors
d’edat, que van ser cridats al front de la Guerra Civil
els anys 38 i 39. L’Ajuntament va instal·lar una senyalització a la pl. de Pere Quart en record de Sever Bigas,
membre de la lleva i activista antifranquista. Aquesta
placa és la primera d’un seguit que s’han instal·lat en
els últims anys a Ripollet. Aquell 2018 també es va
presentar el cens oficial “El cost humà de la República, la Guerra Civil i el primer franquisme a Ripollet”,
elaborat per l’historiador Jordi Algué i Sala. Recopila
els ripolletencs morts, desapareguts, deportats, exiliats
o empresonats des del 1933 fins al 1945. Fins al moment, Algué ha identificat 68 víctimes polítiques en
aquest període.
El 2019, les II Jornades es van centrar en el reconeixement a les dones represaliades pel franquisme, amb un
especial homenatge a Maria dels Reis Jiménez Bigas,
“la Reyes”. Moltes, com ella, van defensar la llibertat
i les millores socials i, per això, van ser reprimides pel
règim. Com Neus Català, exemple de supervivent dels
camps nazis, que ha rebut diferents reconeixements
públics a la ciutat i el 2006 se li va dedicar un monòlit a
l’av. de Maria Torras amb Pinetons. També cal destacar
que el 2014 es va posar el nom de parc dels Alcaldes de

Un grup de dones celebra que ja podien votar, l’any 1933

la República a l’espai verd dels pisos de protecció oficial de l’av. de Catalunya, a instàncies de la Comissió en
Memòria de les Víctimes del Feixisme.
Després de l’aturada provocada per la COVID-19,
les III Jornades de Memòria Històrica van tornar el
2021 per recordar la història dels cinc deportats ripolletencs: Tomás Caballero, Josep Datzira, Juan Montesinos, Sotero López i Pau Pallàs. Ripollet ja havia fet
el 2005 un homenatge als cinc ripolletencs assassinats
a Mauthausen, amb la col·locació d’un monument
davant l’Ajuntament. L’any passat es van col·locar
les Stolpersteine, les llambordes creades per l’artista
alemany Gunter Demnig, símbols antifeixistes que
recorden els noms de les persones assassinades en els
camps d’extermini nazis. Una manera més de reparar
moralment la memòria dels represaliats, com ha fet la
Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica amb la
publicació al web municipal ripollet.cat del llistat de
veïns i veïnes reprimits per la dictadura de Franco. Al
llistat, hi figuren 137 persones nascudes o residents a
Ripollet represaliades pel franquisme.
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EN BREU
Un pas fluvial sobre el riu Sec

Comença la remodelació
del Poliesportiu
A mitjans de gener, s’ha iniciat la primera fase
de la remodelació, que preveu la construcció
d’un nou edifici en substitució de l’actual estructura annexa. La nova instal·lació allotjarà
oficines, vestidors i un nou gimnàs. Està previst que les obres tinguin una durada màxima
de 18 mesos. El cost d’aquesta primera fase és
de 4,9 milions d’euros, finançats amb subvencions de l’Àrea Metropolitana (AMB) i la Diputació de Barcelona.

S’amplia la neteja viària
El nou servei va entrar en funcionament a finals de gener, amb la gran novetat d’un augment de freqüència de pas a tots els carrers de
Ripollet. És un dels contractes més elevats del
consistori, amb un cost d’1,4 milions d’euros a l’any, que permetrà suplir carències. Per
exemple, els carrers del nucli antic, que es netejaven 2 dies a la setmana, ara es netejaran 4
vegades. I els veïns de Tiana-Pont Vell veuran
passar els empleats de neteja viària 4 dies a la
setmana, i no només 1 cop cada set dies. Una
altra millora és que es netejarà amb aigua més
sovint, tant els carrers com els contenidors i
les papereres. S’utilitzarà aigua freàtica, per
mantenir els nivells de sostenibilitat.

Ja s’han posat en marxa les obres d’instal·lació d’un
pas fluvial sobre el riu Sec i l’arranjament dels seus
accessos des del parc Massot i el camí del passatge
de l’Ermita. El gual inundable millorarà la connexió
entre els municipis de Ripollet, Montcada i Reixac,
Cerdanyola i Barberà del Vallès, donant continuïtat
a l’anella verda. El cost de l’obra és d’uns 257.000 €,
amb una aportació de l’AMB de 193.123,69 € i de
l’Ajuntament de Ripollet de 64.374,56 €.

El Celler Cooperatiu serà per
a serveis del barri del Pont Vell
L’adquisició de patrimoni per part de l’Ajuntament,
com ara el Celler Cooperatiu o la finca del c. de la Verge de Montserrat, 78, permetran la conservació d’espais i elements històrics, alhora que es podrà ampliar
equipaments i zones verdes als barris de Tiana i Pont
Vell. Després de molts anys de converses, finalment
el consistori ha comprat el Celler Cooperatiu per un
import de 99.341 €. S’estudiarà l’ús més adequat de
l’edifici com a nou equipament per al barri, alhora que
també sigui un espai de memòria de la vinya a Ripollet. També s’ha aprovat l’expropiació de la finca del c.
Verge de Montserrat, 78, al barri de Tiana, on actualment hi ha una nau, per fer-hi zona verda.
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El plafó històric de Can Mas
ja és patrimoni local
Aquest gener es va signar l’acord entre l’Ajuntament
de Ripollet, representat per l’alcalde José M. Osuna,
i la propietària de la masia de Can Mas, Cèlia Sastre,
per a la donació del plafó esgrafiat situat a la façana
oest de l’edifici. La placa es considera un element
històric. Es tracta d’un cartell publicitari dels anys
vint on s’anunciava la venda de terrenys de Can Mas.
Ara, el plafó serà retirat i restaurat per un import de
14.284,05 €. D’aquesta manera, passarà a formar
part del fons de patrimoni històric de la ciutat. A més,
s’estudia col·locar a la façana de la masia una rèplica de
la placa. Tot aquest procés es realitza amb l’assessorament del Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya.

L’Associació Camino Ancestral
de Santiago presenta el congrés
de juny
Les 1es Jornades de Literatura Medieval Ripollet
2022 –2 i 3 de juny– tractaran sobre el Cid, els cartularis medievals i les sagues vikingues de Vinlàndia.
Hi haurà tres conferenciants de Ripollet: Carme
Fonollet, Josefet Fuentes i Alejando Ponce. Al congrés “Encrucijada de Caminos del Saber” –4 i 5 de
juny– es confrontaran els diferents camins: de Cruz
de Caravaca fins a Guadalupe, el del Sant Grial, les
Rutes del Sefarad, de la Meca a Medina, etc. La presentació del 21 de gener va anar a càrrec del president
de l’entitat, Santiago Guerrero, i l’alcalde de Ripollet,
José María Osuna. Informació i inscripcions: https://
caminoancestraldesantiago.es.

+ Info

L’Associació d’Espectadors
farà descomptes als
estudiants d’instituts
L’Associació d’Espectadors del Teatre del
Mercat Vell ha signat un conveni amb els set
instituts de Ripollet i amb l’Ajuntament per
oferir descomptes als seus alumnes en alguns
espectacles i, d’aquesta manera, atraure el
públic més jove al Teatre Auditori. Per accedir a aquest preu reduït (5 €), els joves han
de reservar l’entrada per telèfon i acreditar-se
a taquilla com a estudiant amb el carnet de
l’institut. Aquesta aposta pel públic adolescent es plasma també en l’oferta de les obres
programades per a aquest trimestre. L’entrada
reduïda per als joves s’oferirà en els següents
espectacles: “Història d’un senglar” (25 de febrer); “No em diguis reina” (11 de març), i el
muntatge documental “Nàdia” (25 de març).

Traça obre la porta
a fer-se soci

+ Info

Traça, Grup promotor de la Fàbrica d’Arts i
Creació de Ripollet, obre la porta a què totes les persones interessades es facin sòcies i
donin suport econòmic i organitzatiu al projecte. S’ofereixen tres modalitats, amb quotes
anuals de 50, 25 i 10 €, respectivament. Per
a més informació, es pot visitar fabricadartsripollet.blogspot.com, escriure a gruppromotor@lafabricadarts.org o al telèfon i Whatsapp 669 282 831. Traça és una entitat creada
per promoure la rehabilitació d’una fàbrica a
Ripollet i destinar-la a l’art i la creació, seguint
el llegat cultural de Wenceslau Soler.
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Opinió
Arrenca la neteja viària!
Aquest 24 de gener es dona el tret de sortida al nou contracte de neteja viària, un dels més esperats pels veïns i veïnes de la ciutat, ja que la millora de la neteja possibilita que
tinguem una ciutat més habitable i més saludable, ajuda a
una dinamització comercial i a una prosperitat econòmica.
Partim d’un contracte antic i mal dimensionat, que no s’ha
pogut adaptar ni al creixement de Ripollet ni als diferents
usos dels espais de la ciutat. Les mancances de l’antic contracte les hem anat cobrint, fins ara, amb plans d’ocupació
temporals, el Ripollet Viu: durant els períodes que es podia
ampliar el servei amb aquests plans d’ocupació la neteja arribava a més racons, però quan finalitzaven la qualitat baixava
de nou. El nou contracte ens permet acabar amb aquesta
inestabilitat, tot i que es mantindrà el Ripollet Viu per afegir un plus de neteja allà on es detecti la necessitat.
El canvi més significatiu que incorpora és el trencament
amb la concepció radial de la neteja: fins ara només es netejava cada dia la Rambla i com més ens allunyem del centre,
menys es neteja. Amb el nou contracte tenim en compte les
necessitats de tota la ciutat i dels diferents barris, i s’estableix
la freqüència en funció del nivell d’afluència de persones, de
la gent que hi viu o de l’urbanisme de la zona, amb diverses
zones amb alta intensitat.
Una altra novetat del contracte és l’ampliació de la neteja
amb aigua, i no només a la calçada com fins ara sinó incorporant també les voreres, i amb freqüències diferents segons l’època de l’any per reforçar l’època de més calor.
Ampliem el servei també un altre dels punts crítics actuals:
la neteja de contenidors i els seus voltants, incorporant a
més el buidatge i neteja amb aigua de papereres.
Aquests canvis han implicat un increment del personal
dedicat a la neteja viària acompanyat d’una major inversió
econòmica, amb una despesa un 11% superior a l’actual.
Aquests esforços per tenir la nostra ciutat més neta han
d’anar acompanyats, per ser efectius, també per tots els que
hi vivim: fem nosaltres també un esforç per mantenir-la
neta, per cuidar-la i no embrutar-la i fem de la nostra ciutat
la nostra casa.

La proposta socialista a la revisió
del Nomenclàtor
L’octubre passat, seguint els acords del Ple, es va formar la
comissió del Nomenclàtor, de la qual el PSC en forma part,
per tirar endavant el projecte de revisió, modificació i millora de la denominació dels nostres carrers, places, llocs i
edificis públics.
Ripollet ha passat dels dotze carrers que tenia el 1889, a
més de dos-cents carrers, places, i espais públics el 2021. En
aquest període, els noms dels carrers, alguns centenaris, han
viscut canvis i, sobretot, s’han creat nous carrers que conformen l’actual nomenclàtor de Ripollet.
Per definir clarament aquest projecte, considerem necessari establir una sèrie de criteris que, oberts a les aportacions
d’altres grups o ciutadans, haurien de conformar la base per
fer que la revisió i proposta de canvis tinguin una coherència i un sentit tant democràtic com pedagògic i que el nou
nomenclàtor esdevingui un element més del nostre patrimoni cultural.
El laïcisme de l’Estat democràtic, l’aplicació de la Memòria Democràtica, la superació del desequilibri entre noms
d’homes i dones, la inclusió de noms de persones de Ripollet que han estat un referent cultural, social, esportiu, científic o polític de la nostra ciutat, formen part dels criteris
que hem argumentat i proposat a la Comissió per tal que el
nostre nomenclàtor abasti tota aquesta funció pedagògica
i patrimonial.
Un cop finalitzat el projecte, amb l’aprovació de les modificacions o canvis, restaria la reforma de les plaques de les
denominacions que, en línia amb aquest sentit pedagògic,
haurien de contemplar unes referències sobre les persones
o llocs que permeti identificar-los, cosa que avui no es contempla en les actuals plaques dels carrers.
És en base d’aquests criteris, i altres que la Comissió pugui
aportar, el que ha de permetre disposar d’un marc per abordar revisions o canvis actuals i futurs per poder identificar i
establir quins carrers, places o llocs són candidats als canvis,
coherentment amb els criteris establerts i amb aquesta funció pedagògica i patrimonial que els socialistes volem com
un element més d’un Ripollet amable, social i coherent
amb els valors igualitaris i democràtics que entre tots hem
de construir.
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Los abusos bancarios a nuestros
mayores
Sabemos perfectamente que el control de las prácticas bancarias no es una competencia municipal. Compete al gobierno de la nación la regulación a través de los organismos
correspondientes de las políticas que hacen posible el “maltrato” que sufrimos día a día los ciudadanos a través de las
múltiples comisiones de mantenimiento.
Pero la defensa y salvaguarda de nuestros mayores, sí es una
competencia municipal y entendemos que los ayuntamientos, como administraciones de proximidad, deberían hacer
llegar al Gobierno de España una enérgica protesta por la
grave situación de abuso y desamparo en que se encuentran
las personas de la tercera edad ante numerosas oficinas bancarias de nuestra población.
Es verdaderamente inhumano y humillante obligar a hacer
cola a la gente mayor en plena calle, pasando frío o aguantando la lluvia. No es difícil de entender que las personas
mayores, en muchas ocasiones, tienen suma dificultad para
acceder a un cajero automático o para solicitar una cita previa “on line”.
Y el remate final viene dado por las comisiones que se perciben por “no utilizar una tarjeta de crédito”, que en muchas
ocasiones les ha sido expedida sin ni siquiera haberla solicitado, o por el mero hecho de percibir una pensión. ¿De qué
sirve que a un pensionista se le abonen seis euros más de su
paga si al cabo de un trimestre, en ocasiones, se le aplican
comisiones de sesenta euros?
Es el mundo al revés, pagar para que tengan nuestro dinero
y el Gobierno de España, en teoría de izquierdas, ni está ni
se le espera. Digamos BASTA.
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La tarifació social a Ripollet
El proper mes de gener començarà a ser efectiva la nova
tarifació social que s’ha aprovat a Ripollet per les Llars
d’infants. El Grup Municipal SOM Ripollet va recolzar la
mesura perquè fa anys que diem que no tothom pot pagar
igual.
El govern de Decidim Ripollet va dir al ple que el 70% de
les famílies sortiria beneficiada per la mesura i que se’ls reduiria la quota, i, per tant, passarien de pagar els 208,5 € a
una quantitat inferior i no se’ls incrementaria el 20% que
passaran a pagar les rendes més elevades.
Suposàvem que el govern això ho havia parlat amb els pares
i mares i que ho havien estudiat abans de portar la proposta
al ple, però ara ens hem assabentat que no van parlar amb
ningú, que van fer una proposta de tarifes pel seu compte
i a unes previsions irreals de què moltes famílies sortirien
beneficiades.
La realitat és ben diferent. Les famílies han fet enquestes
internes i resulta que al 70% de les famílies se’ls pujarà la
quota a 250 € al mes i que un 7% es quedarà igual, només
un 23% sortirà beneficiat.
Com pot ser que una mesura tan important com aquesta
un govern que diu que és participatiu no hagi parlat abans
amb les famílies per veure com ho podien fer. Com es poden fer les coses tan malament? De veritat no hi ha més idees a aquest govern?
Ripollet tindrà les llars d’infants públiques més cares de
tota la comarca del Vallès Occidental, aquí pagarem 250 €
al mes, a Cerdanyola es paga 211,38 €, a Montcada es paga
184,11 €, a Barberà es paga 200 € i a Polinyà es paga 92 €.
Ripollet que és una ciutat amb gent treballadora, amb una
renda de les més baixes dels Vallès tenim un servei públic
més car que les llars d’infants privades, de veritat aquestes
són polítiques d’esquerres, de veritat s’ha fet un procés de
debat i reflexió amb les famílies.
Aquest govern per un projecte que fa que podia ser interessant va i ho fa molt malament, i ara això és complicat de
corregir perquè s’ha de tornar a aprovar pel ple. Suposem
que això no passarà i que les famílies de Ripollet hauran
de pagar un 20% més per portar els seus fills i filles a les
llars d’infants públiques o canviar-los a les llars d’infants
privades.
Segur que els pares i mares estan molt contents amb aquesta decisió de Decidim Ripollet.

22

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 023 — Febrer 2022

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
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.

FEM
BULLIR
L’OLLA
PER LA

festa
major
2022 !

JORNADA
PARTICIPATIVA
Hi haurà servei de canguratge!

Adreçada a entitats, AVV i col·lectius locals

Dissabte 12 de febrer, d’11 a 13.30 h,
al Centre Cultural
Més informació i inscripcions al Centre Cultural

Ja tenim ingredients
a l’olla!
Les subcomissions de Festa Major
ja estan en marxa: Vinya · Jove · Infantil

Si vols participar-hi, contacta’ns
a cultura@ripollet.cat!

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r. 08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
info.ripollet.cat
Direcció: Toni Miralles
Redacció i maquetació: Departament de Comunicació
Impressió: Gestió de Publicacions Locals SCCL
Distribució: Distpublic
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Dipòsit Legal: pendent
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Els voluminosos,
us els passem
a buscar!
Sí Mobles, electrodomèstics
i trastos vells MÀXIM
No residus perillosos

Concerteu la recollida
900 502 273
ripollet.net@ripollet.cat
De dilluns a divendres,
de 8.30 a 14.30 h

5

Fora d’aquest horari,
deixeu el vostre missatge o
envieu un correu electrònic.
Ens posarem en contacte
amb vosaltres per
concertar la recollida.
Només particulars.

Més informació:
ripollet.cat
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LA CONTRA
Josep Llargués i Jaumà
Darrer president del Celler Cooperatiu
Quina ha estat la seva
vinculació amb el Celler?
Sóc fill de pagès. De petit l’acompanyava a les assemblees del Celler,
que es feien en diumenge per no
perdre hores de treball. L’any 65
vaig començar a portar els números
i en vaig ser president des de 1998
fins a la dissolució, aquest 2021.
Aquesta no era la seu
original del Celler.
Aquest local de la carretera de l’Estació abans era de la Cooperativa
Ganadera. Els arcs de la façana
són nostres, inspirats en el primer
celler, obra de l’arquitecte César
Martinell. Ens van expropiar per
passar l’autopista, a principis dels
70. Al costat nostre també va caure
la filatura Filats Torné, on treballaven moltes noies de Ripollet. Recordo fer diversos viatges a Madrid
fins que el ministro de Franco ens
va firmar un compromís de pagament, perquè els bancs no ens volien deixar diners per fer el trasllat.
Com va ser d’important
el Celler?
L’any 1920 es va constituir el Sindicat Agrícola de Ripollet i d’aquí
va sortir el Celler Cooperatiu, que
va arribar a tenir 267 socis, entre
Ripollet, Cerdanyola, Montcada i
Barberà. La majoria eren parcers i
aquesta unió els permetia compar-

tir maquinària i comprar
tot el necessari per al camp,
a preus més econòmics.
Sortia millor que no ferse el vi a casa. Fins i tot es
garbellaven les llavors de la
pellofa per fer pinso pels
conills.

—
“Vam arribar
a fer collites
d’1,5 milions
de litres de vi”
—

Hi havia molta
vinya?
Sí, bona part propietat de les famílies Can Clos i Coromines de
Ripollet i els Trénor, marquesos
de Cerdanyola, amos de la finca
del Castell. La majoria s’explotaven com a minifundis i els parcers
havien de donar una quarta part
de la collita al propietari. La vinya
era un complement al treball a les
fàbriques, com Uralita. La millor
collita va ser als anys 60, que es
van fer 1,5 milions de litres. A partir dels 70 la producció va
baixar per l’expropiació
per fer l’Autònoma i
el creixement dels nuclis urbans. La darrera
collita va ser al
2005, quan es
van fer poc més
de 1.000 litres.
Tocàvem macabeu, pensalet, picapoll...
Al principi es
feia vi blanc i

negre i després vam dedicar-nos
només al vi blanc.
I qui els comprava?
Majoristes com Pere Massana, Pere
Castellà, les cases Caves Hill i vermut Cinzano, en camions cuba de
15 o 20.000 litres. Els últims anys
també veníem al detall.
Finalment l’Ajuntament
se l’ha quedat per al
barri del Pont Vell.
No esperàvem que els interessés,
perquè acaben de comprar Ca
la Cristina. L’Ajuntament ha fet
un bon negoci. En ser una cooperativa, els beneficis de la liquidació havien d’anar a fins
socials i, per això, encara que
s’hagués venut a un privat,
els socis ja havíem decidit
donar els guanys igualment
al poble.
Toni Miralles

