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DESTAQUEM

Estimada Biblioteca
El 19 d’abril de 1997 s’inaugurava, als antics terrenys
de Can Masachs, l’actual edifici de la Biblioteca de
Ripollet. El servei bibliotecari, però, ja existia anys
enrere a la ciutat gràcies a la desapareguda Caixa de
Sabadell. Des de l’any 1957, a l’edifici del carrer Nou,
i a partir de 1975, al carrer del Calvari.
La nova Biblioteca Municipal va permetre modernitzar el servei obrint la porta a la tecnologia, i oferir
una programació cultural al voltant del foment
lector. La inserció a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona també va ser
molt important, ja que va impulsar la cooperació i
el treball transversal amb altres biblioteques, va professionalitzar a les treballadores i va poder ampliar
l’oferta de nous serveis.
Vint-i-cinc anys després de la seva obertura, la Biblioteca continua sent el referent municipal en l’àmbit
lector, un espai de formació, de convivència i d’accés

democràtic a la informació i al coneixement. Davant
les transformacions de l’entorn, però, la biblioteca
pública ha d’avançar cap a un nou model que adapti
els seus serveis a la societat i que innovi tant en les
metodologies, com en els serveis i en els espais. En definitiva, volem que la gent de Ripollet trobi a les biblioteques públiques l’entorn ideal i les experiències
per llegir, aprendre, compartir, descobrir i participar.
El Procés Participatiu per a la Biblioteca Central de
Ripollet que s’ha dut a terme aquest darrer mes ens
dibuixa un camí de futur cap a aquest nou model de
biblioteca, amb nous serveis i espais que demana la
població. Un nou equipament bibliotecari municipal que permetrà disposar d’una xarxa de biblioteques que farà créixer el foment lector i la cultura al
nostre municipi. Seguim llegint junts?
25 anys de la Biblioteca Municipal de Ripollet

4

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 025 — Abril 2022

REPORT

El Sant Jordi més festiu
Després de dos anys de Sant Jordi amb mascareta
i mantenint les distàncies, aquest 2022 es podrà
celebrar la Diada del llibre i la rosa, tant o més
popular com les d’abans de la pandèmia, a la plaça
de Pere Quart. Simultàniament, la plaça de l’Onze de Setembre es consolida com l’espai dedicat a
la il·lustració. A més, coincidint amb el 25è aniversari de la Biblioteca Municipal, s’organitzaran
una exposició temàtica i diversos actes.
Tothom a les places de Pere Quart
i Onze de Setembre
La ciutat tornarà a brillar el 23 d’abril per celebrar la
gran Diada del llibre i la rosa. Com que cau en dissabte, s’espera una jornada molt popular. La plaça de
Pere Quart i el seu entorn es convertirà un any més en
l’epicentre de l’activitat, amb tot de parades de llibres,
flors, entitats i dels autors i autores locals. Ripollet Ràdio animarà la Diada amb un matinal des de l’estudi
mòbil, a la rambla de Sant Esteve amb el carrer Nou.
Paral·lelament, es consolida la plaça de l’Onze de Setembre com l’espai dedicat als il·lustradors i il·lustradores locals. D’un temps ençà, la il·lustració ha guanyat
pes en la celebració de Sant Jordi a Ripollet. L’any
passat es va guarnir amb dibuixos i roses de ganxet i
enguany s’hi muntaran parades, i a totes dues places
hi haurà activitats d’animació. A més, cal destacar la
instal·lació de l’exposició “Fer, l’humor amable”, que
ocuparà les dues plantes del Centre Cultural. L’homenatge al dibuixant Josep Antoni Fernández, Fer, qui va

ser mestre del primer institut de BUP de Ripollet, obre
les portes el 2 d’abril i es podrà visitar fins al 30 de maig.
Sant Jordi a més espais
Per la seva part, el parc dels Mestres acollirà una activitat poètica que han organitzat conjuntament les
entitats Traça, Ripollet Poesia i l’Associació Cultural
Jaume Tuset. A tot això cal sumar les presentacions
d’estrenes literàries que es duran a terme, en el marc
del Ripolletres, i que tenen com a protagonistes autores i autors de Ripollet.
Actes per l’aniversari de la Biblioteca
Parades de llibres, cabassos amb tot de roses, persones
passejant amunt i avall, aquest Sant Jordi 2022 serà
bastant semblant als d’abans de la pandèmia. Sota
el lema “Llegir per fer tots els camins”, el Sant Jordi
d’enguany ens transmet la idea que amb cada lectura
s’obre un viatge de la mà de la imaginació. Un camí
com el que ha recorregut la Biblioteca Municipal, que
enguany celebra 25 anys de trajectòria amb diversos
actes. El 19 d’abril, a partir de les 17.30 h, l’Espai Maria Aurèlia Capmany acollirà una festa amb l’espectacle familiar Balla i no t’adormis a la palla, amb la
companyia 3/4 de 15. Després, a les 19 h, s’inaugurarà
l’exposició “Biblioteca Municipal de Ripollet: 25 anys
llegint camins. 1997-2022”, que repassa el quart de segle de la biblioteca a través d’imatges.
Jordi Sugrañes Solé / Agència
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Novetats literàries
Renta’t les dents!, Renta’t les
mans i Cuentos de risa para
aprender a leer con pictogramas
Amb il·lustracions d’Esther Bernal
Llibres infantils per aprendre bons hàbits d’higiene i per començar a llegir. Els dos primers
estan escrits per Elena Blanco i Gonzalo Oñoro, i el tercer és obra de Laura Donada.
Presentació: 23 d’abril, a les 10.30 h,
a la pl. de Pere Quart
Poe
De Miquel Estapé
Una picada d’ullet als clàssics del gènere negre, amb una novel·la que segueix
els passos de Poe, un detectiu irònic,
mordaç i cínic, que recorre cada dia els
carrers del seu Ripollet natal.
Presentació: 6 d’abril, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal

Mi destino lo elijo yo
De Mireia Hernández
Bellavista
Segona part de l’anterior novel·la
de l’autora “Tú mi camino, yo tu
destino”, en la qual la seva protagonista, haurà d’afrontar les seves
pròpies decisions, sense saber encara què és el que vol.

Diari d’un burrunyo
De Xènia Josa Ferrer
L’autora comparteix amb el lector
la seva experiència personal, des que
descobreix que pateix fibromiàlgia, fatiga crònica i depressió, i tot el treball
interior que ha de fer, per conèixer les
seves febleses, però també les seves fortaleses.
Presentació: 7 d’abril, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal

Sígueme el juego
De Tamara Marín
La novel·la de la prolífica autora local ens explica la història de
Brooke, que necessita feina amb
urgència, i Dan, un famós jugador de l’NBA, que necessita una
cuinera al més aviat possible. Cap
dels dos hauria imaginat que els
seus camins es creuarien.

La vida de Eva
De Beatriz Fernández Luis
L’autora s’estrena amb aquesta novel·la
romàntica, que repassa tots els àmbits
de la vida de la protagonista, a través
d’una història real, contes mil·lenaris i
reflexions filosòfiques.
Presentació: 20 d’abril, a les 18 h,
al Centre Cultural

Vivir con miedo
D’Elena Villaoslada
Com pot una mare continuar estimant el seu fill adolescent si ell
la maltracta físicament i psíquica? Elena Villaoslada debuta amb
aquest llibre, en el qual mostra la
força interior d’una dona que ha
d’escollir entre el seu fill o la seva
pròpia vida.
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AGENDA
Divendres 1
5 days to dance
A les 18 h, al Teatre Auditori
Espectacle musical realitzat pels
alumnes de l’Institut. Entrada
preferent per a les famílies del
centre.
Org: Institut Can Mas
Nits d’Acústic
A les 21.30 h, a l’Espai Maria
Aurèlia Capmany
Música en directe amb
actuacions de petit format.
Organitza: Centre d’Esplai l’Estel

—
Dissabte 2
Sant Jordi:
#LafinestradelaBiblio
De 9 a 14 h, a la Biblioteca
Municipal
L’artista local Efra Perez crearà
una il·lustració gegant.
Organitza:
Coneix
Ajuntament
l’Efra!
de Ripollet
Taller de robòtica en
família: Com construir
un robot educatiu
Escornabot
De 10.30 a 12 h, al Centre
Cultural
Per a infants de 8 a 14 anys.
Inscripcions al Centre Cultural o
a tatxan.ripollet.cat. Preu: 4 €.
Organitza:
Ajuntament Inscriu-te!
de Ripollet

+ Info

Mostra d’Escoles Bressol
Municipals
De 10 a 13 h, a la pl. del Molí
Les EBM La Rodeta del Molí i
La Verema surten a la plaça, amb
una xocolatada solidària amb la
investigació del càncer infantil,
jocs familiars, maquillatge i
disfresses, espai per a nadons,
cuineta i taller d’experimentació.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Sant Jordi: Inauguració
de l’exposició “Fer,
l’humor amable”
A les 19 h, al Centre Cultural
Inauguració de l’exposició
d’homenatge al dibuixant i
professor d’història a Ripollet
Josep Antoni Fernández i
Fernández, conegut com a Fer.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
9è Concert de música
sacra: “El renaixement
musical a Venècia”
A les 21 h, a l’església de Sant
Esteve
Interpretació a càrrec del Cor
Juvenil i Veus del Vallès de
la Societat Coral “El Vallès”,
amb la participació del conjunt
Sacabutxos de Barcelona.
Direcció: Jordi Giménez.
Taquilla inversa.
Organitza: Societat Coral
“El Vallès”

—

Diumenge 3
Segueix-los
7a Trobada Vila
a xarxes
de Ripollet
A la rbla. de Pinetons
i al Pavelló Municipal Joan
Creus
Exhibició de vehicles clàssics i de
competició, amb servei de bar,
botifarrada i sorteigs.
Organitza: Club Escuderia
Ripollet

Enfira’t: El comerç,
per menjar-se’l!
De 10 a 15 h, a la rbla.
de Sant Esteve i pl. del Molí
Comerços, bars i restaurants
locals surten al carrer en un matí
de comerç, gastronomia, música
en directe i activitats infantils.
D’11 a 14 h. Espai d’Art “Creem
històries dibuixades”, taller de
creació d’històries il·lustrades a
partir de paraules i fotografies, a
càrrec de Javigaar, Alba la pintora
de somnis i Núria Puig.
Organitzen: Traça, UCR i Gremi
d’Hostaleria
A les 12 h. Concert del grup
Wax & Boogie.
Organitza: UCR i Gremi
d’Hostaleria, amb el suport de
l’Ajuntament de Ripollet
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1a Localçotada
popular
De 12 a 18 h, a la pl. de l’Onze
de Setembre
Vermut i calçotada amb
músiques jamaicanes.
Preu: 12 €
Organitza: Associació Cultural
El Local
Jugatecambiental
Pinetons: Omplim la
primavera de colors
A les 11.30 h, al parc dels
Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Fem caixes niu
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Dia Internacional de la
Dansa: Petit Mercat Vell:
Peter Pan
A les 18 h, al Teatre Auditori
Espectacle de teatre, música i
dansa, amb la Cia. Pocket Ballet.
Per a infants a partir de 2 anys.
Entrades al Centre Cultural, a
teatreauditoridelmercatvell.cat o
a taquilla una hora abans. Preu:
vegeu promocions.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Compra
d’entrades
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Dilluns 4

Dijous 7

Formació per a
entitats locals: Llei
d’associacions. Què pot
fer i què no pot fer una
associació
De 19 a 21 h, al Centre
Cultural
Inscripcions a cultura@ripollet.
cat o al Centre Cultural. Es
lliurarà certificat d’assistència.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Club del còmic infantil:
Els diaris de la Cirera,
de Joris Chamblain
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

—
Dimarts 5
Club de lectura infantil:
Doctor de Soto, de Steig
William
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Adreçat a infants de 5 a 7 anys.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 6
Ripolletres: Poe,
de Miquel Estapé
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Presentació de la primera novel·la
de l’autor local. Places limitades
fins a completar l’aforament.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Ripolletres: Diari d’un
burrunyo, de Xènia Josa
A les 19 h, a la Biblioteca
+ Info
Municipal
Presentació de la novel·la de
l’autora local. Places limitades
fins a completar l’aforament.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Nits de música: Història
del cinema musical
nord-americà (59a
sessió, anys 2005-2007)
A les 20 h, al Teatre Auditori
Amb Joana Raja i Lluís López.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Divendres 8
Dia Internacional de la
Dansa: No sin mis huesos
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Espectacle de la Cia. Iron Compra
d’entrades
Skulls Co. Entrades a
espectadorsripollet.cat o a
taquilla a partir de les 19 h.
Organitza: AETMV

—
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FEM PINYA
Sardanistes de Ripollet
Imma Pi, presidenta; Teresa Novell, tresorera, i Jordi Soldevila, secretari

La dansa més bella de
les que es fan es desfan
Aquest Sant Jordi us estreneu.
IP: Hem estat treballant de valent per tornar les sardanes a Ripollet i gràcies a l’Ajuntament, que sempre ha
col·laborat molt amb el tema, per Sant Jordi tindrem
sardanes.
Com va sorgir la idea de crear Sardanistes de
Ripollet?
TN: Jo sabia ballar sardanes, però vaig anar als cursos
de Ripollet Sardanista, en temps de la Junta del Joan
Noya, a aprendre a comptar i repartir. Quan va desaparèixer l’entitat, sempre que trobava l’Imma parlàvem de fer alguna cosa.
IP: Ara a la Junta som sis persones i ja tenim una setantena de socis.
JS: Ens considerem fills de Ripollet Sardanista. És un
passat que ens agrada recordar, perquè va ser una entitat amb molta base, de les que més activitats feia i
oberta a tothom. Sentim que venim a espatlles de gegants i que la feina d’ara és la que van fer ells quan van
començar. Recordo que la primera vegada que vaig
venir a l’emissora va ser amb els balladors joves del curset, entrevistats per la Rosa Santacreu i la Isabel Pareja,
a qui també hem de reconèixer la feina que van fer a la
ràdio per les sardanes.
I tot passa per la viabilitat econòmica.
IP: Sí, hem de picar pedra, anar a la gent, fer-li
veure que les coses no es perdin, que com
n’hi havia hagut en poden tornar a haver-hi i que la sardana és una cosa de país.
Imma Pi, Teresa Novell i Jordi Soldevila

Què tindrem per Sant Jordi?
JS: Una ballada a les 12 hores davant el Centre Cultural amb la cobla Principal del Llobregat. Estrenarem
una sardana dedicada a la Mercè Giner, una companya
que ens va deixar ara fa 3 anys. I també tindrem uns
convidats d’honor, la colla d’exhibició Marenostrum,
que han estat campions de Catalunya, que vindran a
fer l’assaig dins de la ballada de Sant Jordi.
IP: Un dels seus membres, el Juan Mora, és també soci
nostre i ens ajuda en la tria de les cobles i les sardanes.
Com formar part de Sardanistes de Ripollet?
JS: Contactant amb nosaltres a sardanistesripollet@
gmail.com i pròximament a través de les xarxes socials.
Quins objectius teniu a curt termini?
IP: Aconseguir més socis, organitzar ballades i tornar a
fer els aplecs. Igual que han fet Gitanes, que també van
desaparèixer durant un temps; com fan els Grallers
dels Gegants de Ripollet, la sardana també és nostra i
s’ha de mantenir. Ara tindrem Sant Jordi, després una
ballada per Corpus i per Festa Major. I si les coses van
bé, treballarem per fer un aplec a l’octubre, però som
conscients que serà un primer any molt dur i que hem
d’anar a poc a poc.
Toni Miralles
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Dissabte 9

Diumenge 10 Dimarts 19

Encistellem per vosaltres
A partir de les 10 h, al Pavelló
Municipal Joan Creus
Jornada solidària amb l’Hospital
d’Infants Sant Joan de Déu.
De 10 a 12.30 h. Trobada
comarcal d’escoletes de bàsquet.
De 12.30 a 13.30 h. Partit
inclusiu entre ASPADI i un
combinat del CB Ripollet.
De 16 a 20 h. Torneig d’equips
mixtes del CB Ripollet.
A les 17.30 h. Concurs de triples.
Durant tot el dia, es podran
comprar polseres solidàries a 3 €.
Organitza: CB Ripollet amb la
col·laboració de l’Ajuntament

Jugatecambiental
Pinetons: Qui viu al
parc?
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Taller de cuina en família
De 10.30 a 12 h, al Centre
Cultural
Adreçat a infants de 4 a 12 anys.
Inscripcions al Centre Cultural o
a tatxan.ripollet.cat. Preu: 4 €.
Organitza:
Ajuntament Inscriu-te!
de Ripollet

Cafè Literari: Irse de
casa, de Carmen Martín
Gaite
De 15.30 a 17 h, al Centre
Cultural
Tertúlia literària oberta a tothom.
Organitza: AETMV

Presentació del llibre
La parra, de Luci Nevado
A les 11 h, a la Biblioteca
Municipal
Places limitades fins a completar
l’aforament.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Recital de poesia i coral
A les 18 h, al Teatre Auditori
Recital del Grup Poètic i el Grup
Coral del Casal d’Avis. Entrada
gratuïta a l’oficina del Casal
d’Avis.
Organitza: Associació de Jubilats
i Pensionistes i Ajuntament

—

Jugatecambiental
Massot: Hotel d’insectes
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dilluns 11

—
Dimarts 12
Nits de música: Música
sacra a l’església
A les 20 h, a l’església Sant
Esteve
Sessió especial amb War Requiem,
de Benjamin Britten i marxes de
processó de Setmana Santa.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
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Sant Jordi: Celebració
dels 25 anys de la
Biblioteca Municipal
A les 17.30 h, a l’Espai Maria
Aurèlia Capmany
Espectacle d’animació familiar
Balla i no t’adormis a la palla,
a càrrec de 3/4 de 15.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Llegir el teatre: Macbett,
d’Eugène Ionesco
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
Sant Jordi: Inauguració
de la mostra “Biblioteca
Municipal de Ripollet: 25
anys llegint camins. 19972022”
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Inauguració de l’exposició del 25è
aniversari de la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Dimecres 20
8M: Presentació projecte
del futur equipament de
referència feminista
A les 18 h, en línia
Trobada per conèixer el projecte
executiu del futur equipament de
referència feminista al c. Nou, 21.
Enllaç a ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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Presentació del llibre
La vida de Eva,
de Beatriz Fernández
A les 18 h, al Centre Cultural
Presentació del llibre d’aquesta
autora local.
Organitza: Racons per gaudir Palau Ausit
Club de lectura ChickLit:
Demonios familiares,
d’Ana María Matute
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 21
Club del còmic juvenil:
El manga que més
m’agrada
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

—

Divendres 22
+ Info
Visita a l’Arts
Santa Mònica
A les 11 h, a Barcelona
Trobada amb el director de l’Arts
Santa Mònica, Enric Puig, i visita
a l’exposició “La tradició que
ens travessa”. Reserva de places
fins al 20 d’abril a activitats@
lafabricadarts.org o 669 282 831
(Whatsapp).
Organitza: Traça
Sant Jordi: Nits de
música: Revetlla de Sant
Jordi a la Biblioteca
A les 20.30 h, a l’Espai Maria
Aurèlia Capmany
Celebració dels 25 anys de la
Biblioteca Municipal de Ripollet.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Dissabte 23
Sant Jordi
Pl. de Pere Quart
De 9 a 20 h, Espai del llibre
i la lectura
Parades de llibreries, floristeries,
entitats, i d’autors/res locals.
De 9 a 20 h, Carpa del Drac
Presentació dels llibres de l’autora
local Esther Bernal (10.30 h)
amb la col·laboració de La Careta
Teatre. Hora del conte “Sant
Jordi i la princesa Poesia”,
a càrrec de la Cia. Fes-t’ho com
vulguis (18 h).
Carpa de Ripollet Ràdio
Programació especial.
Descobreix
l’Esther
Bernal

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h,
Instal·lació “Un teatre al jardí”
Amb la Cia Minimons.
A la rbla. de Sant Esteve.
A les 12 h, Sardanes
Amb la Cobla La Principal del
Llobregat. A la rbla. de Sant Jordi,
davant del Centre Parroquial.
Parc dels Mestres
De 12 a 14 h, Acció Poètica
“Van tornant les paraules què
ens dèiem”
Lectura de poemes a cau d’orella.
No cal reserva prèvia.
Matí i tarda, Poesia de boca a
orella
Demana el recitat d’un poema
per telèfon a ripolletpoesia23a@
gmail.com. Cal deixar el nom i el
telèfon de la persona a la qual s’ha
de recitar el poema i l’horari més
adequat. Les peticions es tancaran
el 20 d’abril.
Organitza: Traça, Ripollet Poesia i
l’Associació Cultural Jaume Tuset
Pl. de l’Onze de Setembre
De 10 a 20 h, Espai de la
il·lustració
Parades d’il·lustradors/res locals.
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h,
Experiències literàries
Amb Tantàgora Serveis Culturals.
D’11 a 13 h i de 17 a 19 h, Espai
escènic d’activitat literària
Participació d’entitats i col·lectius
literaris locals.
A les 20.30 h, Concert
“El meu país és tan petit...”
Joma, Miquel Jordà i Àngels
Bassas fusionen paraula, imatge i
so en un recorregut poètic.

—
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Diumenge 24
Jugatecambiental
Pinetons: Per Sant Jordi
crea el teu drac
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: El conte dels
ocells i fem menjadores
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Cantada de Caramelles
Al matí, als carrers de Ripollet
Cantada de Caramelles a càrrec
de la Societat Coral “El Vallès”,
acompanyats dels Grallers dels
Gegants i Gitanes de Ripollet.
Organitza: Societat Coral
“El Vallès” i Gegants de Ripollet
Concert “Escolta
les estrelles”
A les 12.30 h, al pati
del Centre Cultural
Concert sobre el personatge
del Petit Príncep, amb la
col·laboració entre les corals
El Cor de la Nit i Cor Lúa de
l’escola Espaiart de Castellar del
Vallès amb una vintena d’infants
de l’Escola Municipal de Música
de Ripollet. Dir: Sònia Gatell.
Organitza: Escola Municipal de
Música de Ripollet
+ Info
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Segueix-los
Los monólogos
a xarxes
solidarios de
Sonreír es vivir
A les 17 h, al Teatre Auditori
Espectacle solidari d’humor, que
entregarà la recaptació íntegra
a l’associació Sonreír es vivir.
Hi prendran part Jona Oph,
Miguel Á. Marín, Àngel Miralles,
Elefantana, Carlitos, Jordi
Carner, Lou Bayonas i Santi
Rou. Presentat per David Sas.
Club de lectura: No sóc
Reserves al 615 913 829.
aquí, d’Anna Ballbona
Organitza: Associació Sonreír es
A les 18.30 h, a la Biblioteca
vivir
Municipal
Amb Alicia Gil. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Club de lectura d’àlbums
il·lustrats: El destí de
Fausto, d’Oliver Jeffers
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Judith Navarro.
Club de lectura feminista
Places limitades. Cal inscripció
Llegim autores:
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Cara de pan, de Sara Mesa
Organitza: Ajuntament
A les 17 h, a la biblioteca de
de Ripollet
l’Institut Lluís Companys
(ctra. de l’Estació, 7)
Activitat oberta a tota la
ciutadania. Només cal notificar-ho
a bibllcompanys@gmail.com.
Organitza: Institut Lluís Companys
Hora del conte:
Clementina i altres
contes feministes
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Sessió de contes plena d’heroïnes,
amb Sherezade Bardají. Per a
infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Inscripció prèvia a la
Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 26

—
Dijous 28

—
Dimecres 27

—
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PRIMER PLA

+ Info

Roser Pecanins
Directora de la Biblioteca de 1997 a 2016
Elisabet Vázquez
Directora des de 2016

“La Biblioteca del 97
se’ns ha quedat petita”
Roser, vas engegar la nova biblioteca.
RP: Vaig entrar l’any 1997 amb l’obertura de l’actual Biblioteca Municipal, plantejada ja com un servei
obert, per a tothom i on s’hi podien barrejar gent de
totes les edats. Fins al moment hi havia una petita
biblioteca gestionada per una entitat bancària.
EV: Abans de la municipal, des del 1957 hi havia la
de Caixa de Sabadell, ubicada primer al carrer Nou, a
l’antic Jutjat de Pau, on ha d’anar la Casa de la Dona
i que després va passar al carrer del Calvari.
RP: Vam heretar bona part del seu fons
i vam fer una tria d’uns mil volums,
amb unes col·leccions infantils molt
completes i la famosa enciclopèdia
Espasa. I molt important, la conservació de la col·lecció local,
gràcies a la feina de l’antiga
bibliotecària, la Núria Brull,
i la Carme, l’auxiliar. El seu
públic era més aviat infantil,
perquè els estudiants i adults
tiraven més cap a la de Cerdanyola.
Això va canviar l’any 97.
EV: Es va obrir una biblioteca moderna en una zona ideal i
amb un edifici que aguanta molt
bé, pels 25 anys que té. Però se’ns
queda petit...
RP: La gent es quedava fascinada

perquè podia emportar-se més llibres, revistes, que
hi havia DVD... Ja no calia tenir cap compte bancari
per tenir el carnet. Va arribar una nova manera de
concebre el servei de biblioteca, que a més, incorporava la dinamització: escoltar contes, presentacions
de llibres... Tot això no s’havia fet.
EV: I també vull posar en valor el que ha significat
la Biblioteca en l’àmbit tecnològic, amb ordinadors
d’accés lliure, Wi-Fi, que també han ajudat a l’alfabetització digital.
Com ha estat la feina per
integrar la Biiblioteca a la
vida sociocultural local?
RP: Es va fer molta feina per acostar-se a la població, anant a l’escola d’adults, als instituts,
a associacions, atenent
visites escolars... es van
establir llaços amb els
diferents col·lectius,
convidant-los a venir
i a col·laborar. Recordo que un dels primers
clubs de lectura va ser
amb l’Associació d’Espectadors.
La nostra feina no només és
la de cara al públic, també està
la de fer xarxa.
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Quins són els números actuals?
EV: Tenim 13.000 persones usuàries, el 35% de Ripollet. Quant al fons, 40.000 documents, el doble
que el 1997, que va arrencar amb 19.000. Diàriament, ens visita una mitjana de 200 persones.
Com funciona la Biblioteca?
EV: Som un equip de cinc persones: la Sandra, la
Noelia, la Pili, el Jose i jo, que fem molta feina. Està,
d’una banda, la gestió diària i d’atenció al públic i
després la feina d’organització: des de la cerca de llibres, anant a les llibreries i remenar llibres a tocar-los
físicament, perquè així el podem recomanar millor;
fins a la coordinació de la multitud d’activitats que
fem. Penseu que tenim 4 hores del conte mensuals,
més altres programes infantils, els clubs de lectura,
més la programació festiva (8M, 25N, Festiu!, Festa
Major i ara muntant el nostre 25è aniversari). La Biblioteca és molt més que un edifici, és un gran servei
obert a la ciutadania.
S’està plantejant fer una segona biblioteca.
RP: Ja va començar a plantejar el 2014, però era massa aviat, perquè primer calia la remodelació que es
va fer. Es va optar per unes millores per poder donar
més cabuda i separar un espai per a activitats, perquè quan havíem de fer una activitat infantil s’havia
d’aturar la zona infantil i tampoc hi havia una sala per
fer presentacions de llibres. La reforma va suposar un
canvi radical, també amb la introducció de l’autoservei i va comportar una altra manera de funcionar
també per al personal. I tot això va ser possible gràcies al personal, que sempre han estat supermotivades
i contentes. Que aquest equip s’hagi mantingut tants
anys diu molt d’elles.
EV: S’està fent el procés participatiu, que és el primer passet de tot el projecte, on s’han recollit idees, propostes d’espais i serveis que la gent espera
d’aquesta segona biblioteca i una enquesta on han
participat unes 500 persones, que són moltíssimes;
una sessió participativa al Martinet i alguna activitat dirigida a la biblioteca. Estem veient que la gent
demana ara molts més espais i més diferenciats, com
ara espais per fer més clubs i l’espai jove. Amb tot
això es farà el Pla d’usos i els plànols, amb la idea
que es pogués començar a construir durant el proper mandat. I a Can Mas, que està molt necessitat
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—
“La nova Biblioteca
Central li anirà
molt bé al barri de
Can Mas, que està
molt necessitat
d’equipaments”
—
d’equipaments, la nova Biblioteca Central li anirà
molt bé al barri.
Què vols dir amb Biblioteca Central?
EV: Funcionarem com una xarxa de biblioteques i la
Central seria la nova i l’actual seria com la local. No
vol dir que la Central sigui molt més gran ni que estigui al centre, sinó que farà de mare.
El llibre en paper continua tenint futur?
EV: Sí, més que mai. És veritat que després de la
pandèmia hi ha hagut un increment molt gran de la
lectura digital, però el llibre en paper no té data de
caducitat.
RP: Igual que a la imatge hi ha hagut molts invents i
coexisteixen, amb el llibre és igual.
Sentiu que sou un servei estimat?
EV: Sí, des que vaig rebre la Biblioteca.
RP: Sí, des de sempre. Ens va costar al principi, però
una vegada vam arrencar, tot va ser: anem a la Biblioteca, ho fem a la Biblioteca... Per això, quan vaig
plegar, vaig dir que deixava uns lectors fidels i això és
molt maco.
Que espereu del futur?
EV: Esperem que el futur sigui molt millor amb
aquesta nova biblioteca. Desitgem tenir i crear molts
més lectors i lectores.
Toni Miralles

14
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Divendres 29
Dia Internacional de la
Dansa: Master Class
A partir de les 17.30 h,
a l’IE Pinetons
Activitat gratuïta a càrrec de
Glitter Girls Burlesque
Master Class infantil (17.30 h)
Master Class adulta (19.30 h)
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Teatre: Les traces
del silenci
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Amb la Cia Therkas Teatre.
Cal reservar entrades al 627 454
642 i recollir-les el mateix dia de
l’espectacle a taquilla.
Organitza: AETMV

—

+ Info

Dissabte 30
Senderisme: Ruta d’en
Caracremada, etapa 2:
Gósol-Coll de Port
Distància: 14 km. Desnivell
positiu: 1.101 m / Desnivell
negatiu: 791 m. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com.
Organitza: Centre Excursionista
de Ripollet

+ Info

+ Info
Xerrada: La importància
de la música en edats
primerenques. Escoltem
el so dels nostres fills
De 10 a 12 h, a l’Escola Bressol
Municipal La Rodeta del Molí
Xerrada pedagògica per a famílies
amb infants de 0 a 3 anys a càrrec
de Reina Capdevila, professora
de la Facultat d’Educació
Blanquerna de la URL. Dins
del cicle “El racó de la petita
infància”. Inscripció prèvia: 935
046 008 o educacio@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
Tapa‘n’Roll Vol. 5
A les 12 h, al pati del Centre
Cultural
5a edició del vermut musical,
amb el grup de versions Gain
Over (pop/rock/metal). Entrada
gratuïta.
Organitza: Associació Ripollet
Rock
Dia Internacional de la
Dansa: Itinerari de dansa
A partir de les 16.30 h, al parc
dels Pinetons
Hi haurà dos espais senyalitzats,
l’esplanada del Parc i el Brollador.
Comptarà amb la participació
d’entitats i gimnasos locals.
A les 20 h, espectacle “Ritme al
carrer”, de la Cia. La Banda Street
Groove.
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.
+ Info
Tots els dilluns,
de 17 a 18.30 h
Espai artístic
Tots els dimarts, de 17 a 19 h
Taller de cuina
Tots els dimecres, de 19 a 20 h
Hip-hop (ball)
Tots els dijous, de 17 a 20 h
Espai d’estudi
Dimarts 19 d’abril, a les 17 h
Taller de cuina especial
per Sant Jordi
Divendres 22 d’abril, a les 17 h
Taller “Fes la teva rosa
de llaminadures”
Dilluns 25 d’abril, a les 17 h
Taller “Punts de llibre”
Consulta tota la programació
a @RipolletJove.
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Contacta’ns!

Segueix
les pistes

Assessoria laboral
al Casal de Joves
Servei d’assessorament en la
recerca de feina i dubtes sobre el
món laboral. Cal demanar cita a
680 340 760. joventut@ripollet.
cat i @RipolletJove.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Ripojoc dibuixat
als aparadors
Del 19 d’abril al 31 de maig
Establiments associats a la Unió
de Comerciants fan un joc de
pistes amb dibuixos als aparadors.
Més, a @ucripollet.
Organitza: Traça, UCR i
Ajuntament de Ripollet

Jornades de portes
obertes de l’Escola
Bressol La Verema
26, 28 i 29 d’abril, a les 18 h
Cita prèvia al 670 290 835.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Ajudes econòmiques per
al Casal d’Estiu 2022
Termini de presentació: Fins
al 30 d’abril
Presencialment a
Sol·licita-la!
l’OAC, amb cita
prèvia o a
ripollet.cat.

Preinscripció escolar:
Batxillerat i CFPGM
Del 20 al 26 d’abril
Preinscripció per a l’alumnat de
Batxillerat i Cicles de Formació
Professional de Grau Mitjà
(alumnat amb continuïtat, que
cursa 4t d’ESO).
Patis oberts
Diumenges 3, 10, 17 i 24
d’abril i de l’11 al 14 d’abril
(Setmana Santa), de 10 a 13 h
Activitats familiars a les escoles
Tiana de la Riba, Tatché i Pol
i Anselm Clavé.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Ajudes econòmiques per
al pagament del lloguer
per a majors de 65 anys
Termini de presentació: Fins
al 29 d’abril
Presencialment a l’OAC, amb
cita prèvia, o a www.ripollet.cat.

+ Info

Pagament de l’Impost
a Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM)
Fins al 5 de maig
Pagament a qualsevol entitat
bancària o caixa d’estalvis de
Ripollet. Pagament domiciliat:
2 de maig.
Curs d’iniciació a
tècnic/a d’esport: Gestió
de Petites Entitats
Esportives
+ Info
Del 9 al 14 d’abril, al
Poliesportiu Municipal
(c. de Magallanes, 22-26)
Curs de formació presencial,
per a persones de 16 anys o més,
interessades en l’esport escolar.
Inscripció i més informació, a
www.cevoscerdanyola.cat/ciate.
Inscripció oberta fins al 7 d’abril.
Organitza: Consell Esportiu del
Vallès Occidental Sud
Encants dels Aturats
Cada dissabte no festiu,
a la plaça de Pere Quart
De 9 a 15 h, mercat de segona
mà, d’intercanvi i artesania.
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EN BREU
La ripolletenca Estela
enlluerna en el programa
de TV3 “Eufòria”

Estela, la concursant de Ripollet del talent
show “Eufòria” de TV3, està deixant bocabadat el jurat del concurs televisiu (Elena Gadel,
Marc Clotet i Lildami) amb la seva qualitat
com a cantant. Estela va ser la primera escollida com a “favorita” del concurs, per tant,
va ser la primera a gaudir d’immunitat. Estela
haurà de superar en les pròximes setmanes els
altres 11 cantants per guanyar el concurs.

+ Info

Descobreix
l’Estela!

Les Escoles Bressol Municipals
surten a la plaça

Les EBM La Rodeta del Molí i La Verema s’instal·laran, dissabte 2 d’abril, de 10 a 13 h, a la pl. del Molí,
per explicar els seus serveis. Hi haurà una xocolatada
solidària per a la investigació del càncer infantil, jocs
familiars, tallers d’experimentació, de maquillatge i
disfresses, i un espai per a nadons. A més, l’EBM La
Verema celebra les seves portes obertes els dies 26, 28 i
29 d’abril, a les 18 h. Cal demanar cita al 670 290 835.
Per acabar, del 20 al 26 d’abril, s’obre el període de
preinscripció per a Batxillerat i per a Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà, en el cas de l’alumnat
amb continuïtat, que cursa 4t d’ESO.

Els Mossos donen consells
per prevenir robatoris a casa

La Comissaria de Mossos d’Esquadra de Ripollet
està fent una campanya amb consells per prevenir
els robatoris a l’interior del domicili. Per una banda,
mai s’ha d’obrir la porta a desconeguts i sense mirar
per l’espiell, i cal demanar la identificació dels tècnics
de l’aigua, la llum... És recomanable recollir cada dia
el correu, tancar amb clau la porta d’entrada abans
d’anar a dormir, i comprovar que es tanca bé la porta
d’entrada a l’edifici.

Una dècada dels tallers
en família dels
Solets-Minnilàndia

La cooperativa sense ànim de lucre Els Solets-Minnilàndia celebra enguany 10 anys
d’aquests tallers, que posen el focus en el joc
sensorial per acostar els infants d’entre 0 i 4
anys a propostes culturals diverses, com ara
la pràctica del ioga, la música o l’art. Els tallers han anat creixent gràcies a l’interès de les
famílies, s’ha ampliat l’oferta de tallers i ja hi
participen famílies d’altres municipis. Foto:
cedida.
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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 per 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

—
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Exposicions
CENTRE CULTURAL
Sala 1 i Sala d’Art
Del 2 d’abril al 30 de maig
Sant Jordi:
“Fer, l’humor amable”
Exposició d’homenatje al
dibuixant i professor d’història a
Ripollet Josep Antoni Fernández
i Fernández, conegut com a
Fer. Producció de la Fundació
Municipal Joan Abelló, a
proposta de Pioners del BUP,
col·lectiu d’exalumnes del
Centre de BUP de Ripollet, i
la col·laboració dels ninotaires
amics del Fer i el comissariat del
Kap.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Vestíbul del Centre
Cultural
Fins al 30 d’abril
“V.I.T. Very Important
Trans”
Exposició de Lorenzo
Nogales amb motiu del Dia
de la Visibilitat Trans. Amb la
col·laboració d’Entenem Santa
Coloma LGTBIQ+.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 19 d’abril al 21 de maig
Sant Jordi: “Biblioteca
Municipal de Ripollet:
25 anys llegint camins.
1997-2022”
Exposició amb motiu del 25è
aniversari de la Biblioteca.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
CENTRE CÍVIC PONT
VELL
Fins al 8 d’abril
“Dona has de ser”
Mostra d’una quarantena
d’imatges preses per fotògrafes
de l’Agrupació Fotogràfica de
Montcada i Reixac (AFOTMiR).
Organitza: Centre d’Esplai
La Gresca
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FEM MEMÒRIA
Els primers alumnes
de BUP i del Fer
El 2 d’abril s’inaugura l’exposició “Fer, l’humor
amable” al Centre Cultural, una mostra que ret
homenatge al dibuixant Josep Antoni Fernández,
més conegut amb el pseudònim Fer. Molta gent el
coneix per les seves tires còmiques a revistes i periòdics, com ara El Punt Avui o El Jueves. El que
potser no sap tanta gent és que Fer va ser professor
d’història al primer institut de Ripollet, l’anomenat Centro de BUP. Des del 1975, va impartir-hi
classes d’història, llatí i història
de l’art a les primeres promocions ripolletenques que van estudiar BUP.

poble; a partir d’allà només hi havia camps, vinyes i un
caminet que portava als Pinetons”, assenyala un altre
company, Josep Mongay. Malgrat ser el nou centre de
secundària de Ripollet, les condicions amb les quals
van estudiar aquestes primeres promocions van ser
“molt precàries, amb tot de taules i cadires aprofitades
d’altres llocs”.
La Roser Canals recorda la pressió que van exercir
els estudiants per aconseguir mobiliari nou: “A segon

“Crec que vam ser uns afortunats
perquè, fins aquell moment, per estudiar batxillerat calia desplaçar-se
a Sabadell o Montcada, i nosaltres
no vam haver de sortir del poble,
anàvem a l’institut caminant”, recorda Cels Arnao, membre de la
primera promoció que va fer BUP
a Ripollet. Un dels promotors del D’esquerra a dreta, Josep Mongay, Roser Canals i Cels Arnao
nou Centro de BUP de Ripollet va
ser José Paniego, director de l’Escola Sant Gabriel, que curs, no teníem ni cadires ni taules. Provisionalment,
va impulsar el primer centre de secundària a Ripollet. van portar totes les cadires velles de l’església. Hi havia
“Van contractar tot de professors molt joves, acabats una llarga taula de despatx, els alumnes acostàvem les
de sortir de la facultat, sense cap experiència; tots ens cadires i estudiàvem allà tots apilonats. Veient aquestes
vam estrenar, alumnes i professors”, explica una altra condicions tan precàries, un dia ben de matí, abans de
alumna d’aquell curs, Roser Canals.
les classes, un grup de nois va destrossar totes les cadiEl Centro de BUP es va instal·lar en l’edifici al costat res. Quan vam arribar la resta, ens vam trobar una pila
del Pavelló Joan Creus, on actualment hi ha l’Escola de fustes trencades i la taula desmuntada. Llavors van
d’Adults. El curs del 75 va començar amb dues clas- veure’s en l’obligació de comprar pupitres”.
ses, que dividien els estudiants de les escoles religioses Tots ells recorden aquells anys com una època de canvi,
i els de la resta. “L’institut estava just on s’acabava el molt convulsa i, a la vegada, transcendental en la histò-
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ria d’Espanya. “Aquell primer any, el 1975,
va morir Franco i vam comprovar a classe
el xoc de dues maneres d’entendre el país,
mentre un professor ens va fer cantar cants
gregorians en memòria del dictador, en Fer
va entrar a classe exultant d’alegria”, explica
Mongay, “per a nosaltres tot allò era nou,
sortíem de la dictadura i apreníem paraules
que no havíem escoltat mai, com Constitució, sufragi universal o democràcia, perquè
els nostres pares mai en parlaven”.
Enmig d’aquest ambient canviant i transformador, aquells joves es van trobar amb
uns aliats, els seus professors. “Tots veníem
d’un sistema educatiu antiquat, molt in- Façana del Centro de BUP en aquells primers anys. Foto: Cels Arnao
fluenciat per la religió i el Règim, i de cop
vam trobar tot un reguitzell de professors joves, amb per combatre la por; la millor manera de vèncer-la és
unes idees revolucionàries”, indica Cels Arnao. Els enfotent-nos d’ella i, així, ell generava empenta, força
mestres van donar-los suport quan van dur a terme la i il·lusió”, destaca Roser Canals, “ell físicament era
primera manifestació a Ripollet en favor de la llibertat menut, parlava molt fluixet, però era tan potent, perd’expressió, després que el grup teatral Els Joglars fos què irradiava aquesta força”.
condemnat per cremar una bandera espanyola a dalt D’ell recorden com va crear un cinefòrum al Centre
de l’escenari. “Vam viure uns anys històrics, recordo la Parroquial, on van veure per primera vegada Mon
presentació del PSUC a Ripollet, que va ser increïble, oncle, de Jacques Tati o El resplandor, d’Stanley
el Pavelló es va omplir a vessar; fins feia quatre dies era Kubrick. “Eren pel·lícules difícils d’entendre, però ell
un partit il·legal, i en pocs mesos vam passar de tenir ens explicava el context històric i les claus per entenun alcalde franquista a tenir-ne un de comunista”, re- dre-les”, diu Canals.
memora Toni Oller, un altre membre de la promoció, Un altre record inoblidable va ser el viatge a Mallor“enmig de tots aquests fets, nosaltres teníem el Fer com ca. “No havíem viatjat pràcticament ningú i, de cop,
a professor, que en aquells anys va patir un atemptat anem a Mallorca, vam descobrir la llibertat total”, inde l’extrema dreta; va ser molt fort veure com el nostre dica Cels Arnao. Amb aquesta llibertat i democràcia
que s’ensumava, el grup d’estudiants va començar a orprofessor se salvava per poc d’un paquet bomba”.
Fer formava part d’aquella plantilla de professors que ganitzar activitats per a la vida social de Ripollet. Van
van canviar les metodologies d’aprenentatge i, òbvi- organitzar la primera rua de Carnestoltes de la demoament, ell ja començava a desplegar el seu art amb cràcia, que va acabar en una festa al Centre Parroquial.
dibuixos a la pissarra. “Jo no hauria aprovat mai llatí “Era l’únic espai públic i ho vam petar per Carnaval,
si no hagués estat pels dibuixos del Fer de les guerres va ser una acció col·laborativa amb la qual vam omplir
de les Gàlies, amb tot de ninots a la pissarra”, expli- l’espai amb 300 persones”, recorda Toni Oller.
ca Cels Arnao. “En les històries de Fer sobre l’Edat Una generació que els va tocar viure el canvi de la soMitjana, els soldats són els “grisos”, la policia repres- cietat, una primera promoció de BUP que va viure
sora, mentre que els pagesos que es queixen són el en primera persona l’obertura cap a la democràcia.
poble que ho vol canviar tot”, indica Josep Mongay. Tal com explica Roser Canals: “Ens va tocar obrir
“Fer és el representant de la història de l’humor sa- camí per als que venien al darrere, a còpia d’improvitíric creat a Barcelona, estem parlant d’un creador i sar, d’anar creant, per donar caliu, per fer comunitat,
d’un món que s’acaba”, assenyala Toni Oller. Els seus per fer poble”.
antics alumnes parlen d’ell com d’una “persona molt
valenta”, que “utilitzava la sàtira, l’humor i la ironia Jordi Sugrañes Solé / Agència
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Opinió
La residència: més a prop,
més propera

La residència per a gent gran ha estat un objectiu de
Ripollet durant més de 20 anys. Així, a la dècada dels
2000 l’aleshores govern del PSC va cedir 19.000 metres
quadrats de sol públic a l’empresa Sergesa per a la construcció i gestió de la residència, però, els problemes econòmics van paralitzar el projecte, amb el resultat de la
recuperació dels terrenys a canvi de retornar a l’empresa
593.000 euros de fiança d’un treball no conclòs.
El passat mandat, ja amb govern de Decidim, la ciutadania inicià una campanya per exigir la residència i l’Ajuntament va portar a terme el procés participatiu “Pensa en
Gran” per definir entre totes la futura residència.
Aquest mandat, s’ha continuat la tasca amb la signatura
d’un conveni amb la Generalitat i la realització de l’estudi de viabilitat del projecte. La pandèmia viscuda des
del 2020 i els seus terribles efectes a les residències van
obligar a la redacció d’un segon estudi per adequar la
futura residència a un escenari que, amb la informació
que disposem avui dia, és irresponsable afirmar que no
es tornarà a repetir.
L’any 2021 es va convocar un concurs d’idees que permetés configurar les línies generals del projecte i en va
resultar guanyador l’estudi Miba Architects amb la proposta titulada “Com el bon vi”. Una proposta que cerca
la sostenibilitat i la integració de l’equipament dins del
barri Pinetons i on trobem un espai amb capacitat de
100 places per a residents organitzades en 4 unitats de
convivència, cadascuna amb els espais comuns i serveis
necessaris. Destaquen els espais enjardinats i a l’aire lliure, lloc amables i que puguin servir per a l’activitat terapèutica. L’objectiu final és assegurar una llar digna a les
persones grans.
Aquest és un projecte de ciutat i prioritari pel govern de
Decidim. Apostem pel que és públic i pel dret de les persones grans a viure amb dignitat; la vellesa és una etapa
vital més on els nostres grans es mereixen una major cura
i atenció. Aconseguir aquest propòsit requereix temps i
esforç i, per aquest motiu, des de Decidim continuarem
treballant per fer-ho realitat al més aviat possible.

Homes igualitaris socialistes

Aquest passat mes de març, aprofitant el dia de la Dona
treballadora, hem presentat la plataforma HOMES
IGUALITARIS SOCIALISTES. Homes Igualitaris arriba per defensar els drets de les dones, fomentar la plena igualtat entre dones i homes, combatre el masclisme
hegemònic i els rols que ens oprimeixen com a homes i
dones. Creiem que s’ha de reconèixer les noves formes de
ser i entendre les masculinitats des de la llibertat personal
i la no violència.
En aquest sentit, des d’Homes Igualitaris, creiem que els
homes hem de fer TRES PASSOS.
Un, ENDAVANT, per fer nostres els valors del Feminisme. Un, AL COSTAT, per acompanyar a les dones en les
seves reivindicacions i un, AL DARRERE, per renunciar als privilegis que hem tingut pel sol fet de ser homes.
La igualtat entre homes i dones no es pot aconseguir de
manera plena si els homes no ens impliquem. Hem de
treballar amb elles, i com a homes no podem renunciar a
certs drets igualitaris, com són els permisos de paternitat.
El discurs igualitari ha d’arribar a tots els àmbits de la
societat. Són les dones les que en la majoria dels casos
s’encarreguen de portar el dia a dia de la criança, mentre
treballen a l’empresa privada. I és, a l’empresa privada, on
hi ha la gran discriminació. Un exemple són les reduccions de jornada que agafen les dones en lloc dels homes o
en els càrrecs de direcció a les empreses, que tenen com a
protagonistes als homes.
És veritat que en els últims anys s’ha fet un gran pas a
favor de la igualtat, però creiem que encara queda molt
camí per fer. I en aquest camí hem de posar-nos els homes a ajudar més que mai. La xacra del masclisme i la
desigualtat continua molt viva, i per això, des del PSC,
seguim treballant per la igualtat real entre dones i homes.
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Seguimos diciendo No al nuevo
sistema de recogida de basuras

En el Pleno Ordinario del mes de septiembre del año
2020, el Gobierno de Decidim dio el pistoletazo de salida
para aprobar el inicio de lo que será el nuevo modelo de
recogida de basuras denominado popularmente como
“porta a porta” y que supondrá, a criterio de sus promotores, una mejora cualitativa en la gestión de nuestros
residuos urbanos. En Ciudadanos pensamos totalmente
lo contrario, por ello ya en nuestro programa electoral
éramos partidarios de un modelo alternativo y soterrado
a los contenedores existentes hoy en día, cuyo impacto
visual y medioambiental solo genera malos olores y quejas de quienes deben soportarlos delante de sus casas. El
sistema que el Gobierno va a poner ya mismo en práctica
encarecerá el coste del recibo de las basuras en un 20% al
tiempo que generará numerosas incomodidades e inconvenientes a nuestros vecinos por la segmentación de los
horarios de recogida que dicho modelo impone (deberemos sacar la bolsa de basura en la franja horaria que se
nos diga) así como en la forma de su depósito (no exento
de malos olores). Pero lo más importante será la pérdida
del anonimato. La administración, el Ayuntamiento, en
este caso, será conocedor de la propiedad de todas y cada
una de las bolsas o contenedores que accedan al sistema
y podrá establecer criterios de exacción del impuesto según el nivel de reciclaje o imponer sanciones si ello fuera
necesario. Ripollet, que ha sido escogido como “conejillo de indias” para la implantación de este método en
el Vallés Occidental, va a sufrir en sus propias carnes un
experimento que genera desde sus inicios muchas dudas.
En Ciudadanos pensamos que el caos y el malestar están
asegurados. Tiempo tendremos para constatarlo. Digamos, una vez más, NO al “Porta a Porta”.

Una mala ubicació pels nous
equipaments de Ripollet
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Ens trobem a les acaballes de la legislatura i ara podem
fer anàlisis d’algunes de les actuacions que està fent el
govern de Decidim Ripollet. Després de set anys de govern acabaran els seus dos mandants amb potser un nou
equipament finalitzat... i ja veurem si l’acaben!. Es tracta
del nou Arxiu Municipal que s’està construint a l’inici
del carrer del Sol amb el carrer de la Palma y carrer de la
Salut, i tenim en fase d’estudi la nova biblioteca central al
barri de Can Mas. De moment, res de nou en vuit anys,
amb les necessitats que tenim a la nostra ciutat.
L’Arxiu Municipal és un equipament que actualment
es troba a l’antic Ajuntament i és cert que necessita un
espai millor, amb més llum i amb millors condicions,
però realment el lloc ideal és a l’espai de l’Antic Casino?,
al centre de la ciutat? No es podia haver fet als afores de
la ciutat? L’arxiu és un equipament que el visiten molt
poques persones al llarg de l’any. No és precisament un
dels més visitats de Ripollet. Ara tindrem un dels pocs
espais per a equipaments del centre destinat a un espai
poc visitat. Pensem que es podria haver pensat en aquest
espai per a la nova Biblioteca Central o un centre per a les
entitats culturals i juvenils.
L’altre equipament és la nova Biblioteca Central, que ara
està en fase de participació per veure com es planifica.
Realment, hem de tenir la Biblioteca Central als afores
de Ripollet? Qui anirà al costat dels Mossos d’Esquadra
a la Biblioteca? No es podria planificar la nova Biblioteca
Central a l’espai a on estarà el nou arxiu o a l’espai que
deixarà buit el Mercadona al costat del Mercat Municipal? En tot cas, hauria d’estar a un lloc cèntric de Ripollet
i no als afores.
Aquests són dos exemples d’actuacions poc pensades
que està realitzant el govern de Decidim i que nosaltres,
des de SOM Ripollet, pensen que es podrien haver fet
molt millor. Aquesta serà l’herència que rebrà el nou govern que surti de les eleccions del pròxim any.
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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 Punt i seguit – Tradicionàrius (CP)
22-00 h DeMésEnllà (CP)

enfira’t
El comerç, per menjar-se’l!
Diumenge 3 d’abril de 2022,
de 10 a 15 h
Pl. del Molí—Rbla. de Sant Esteve

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.

Música en directe
Activitats infantils
Fira comercial
Tapes · Begudes
Organitzen:

Amb el suport de:

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

Vies legals i segures
i acollida digna per a
totes: quan es vol, es pot
Acollim Cerdanyola Ripollet s’ha adherit al manifest promogut per la Coordinadora Obrim Fronteres i signat per una trentena d’entitats compromeses amb la defensa drets humans. Aquest és un
extracte del document.
Celebrem la rapidesa i agilitat amb què s’ha donat resposta a l’emergència humanitària d’Ucraïna. La posada en marxa d’una directiva de protecció temporal de
forma urgent i l’establiment de vies legals i segures per
cercar refugi demostra com la Unió Europea és capaç
de donar una altra resposta a les persones en moviment. Ara sabem segur que existeixen mecanismes per
posar la vida al centre i evitar la violència envers les persones que han de marxar de casa seva.
Celebrem aquesta decisió, però alhora destaquem
la discrecionalitat de la “solidaritat” dels estats europeus. Es veuen les costures del racisme institucional
en contrast entre les mesures establertes avui i l’absoluta manca de resposta que durant
anys s’ha donat a les persones que
arriben de països del sud global cercant refugi.
La directiva europea aprovada el
2001, i mai fins ara utilitzada, permet garantir en 24 hores la protecció de forma col·lectiva i per un període de fins a 3 anys. Mentrestant, les
persones que arriben cercant refugi
d’altres països esperen mesos per accedir a les cites, fer entrevistes individualitzades i gaudir d’un permís de

residència i treball que es denega en un 95% dels casos.
Queda clar, doncs, que ni el volum de persones que
arriben ni el reconeixement de la protecció era realment el problema. L’aprovació d’aquesta directiva i les
decisions polítiques preses per donar resposta als desplaçaments causats per la guerra d’Ucraïna, semblen
atorgar diferents valors als conflictes, establint així refugiats de primera i de segona.
Exigim que es garanteixi l’exercici del dret a migrar i a
l’asil a totes les persones que es veuen forçades a desplaçar-se i l’accés a permisos de residència i treball en
les mateixes condicions que qualsevol persona desplaçada des d’Ucraïna.
Exigim que les persones sol·licitants d’asil puguin disposar de condicions materials d’acollida dignes que
proporcionin un nivell de vida adequat, que garanteixi
la subsistència i la protecció de la salut física i psíquica.
Per acabar, celebrem l’establiment d’un circuit d’urgència per a l’acolliment familiar de menors d’edat
ucraïnesos que arriben sols a Catalunya i no tenen tutors legals. Exigim,
per tant, que el circuit s’apliqui en
igualtat de condicions per a la resta d’infància que migra sola, sigui
quina sigui la via d’entrada i la seva
situació.
Les mesures implementades en
aquesta ocasió demostren que quan
es vol, es pot. Només falta que es vulgui per a tothom.
Acollim Cerdanyola Ripollet
Coordinadora Obrim Fronteres
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LA CONTRA

Coneix-los!

Coneix-los!

Sergi Vera i Jordi Moya

Presidents de l’UCR i el Gremi d’Hostaleria
El pròxim 3 d’abril
organitzeu l’Enfira’t. Què
hi trobarem?
SV: Serem tota una colla de botigues, més d’una vintena, que estarem a la pl. del Molí i a la rbla. de
Sant Esteve exposant els nostres
productes, amb l’objectiu de fer
poble. Hi haurà activitats infantils
i música en directe. La unió de comerç, festa i gastronomia pot fer
que sigui un diumenge molt maco
a Ripollet.
JM: Volem que els veïns trobin
una bona festa, que passin un matí
diferent, alegre, que facin oblidar
els dos últims anys, i ens permeti
tornar una mica a la normalitat. Els
establiments oferiran tapes a preus
populars, perquè sortim d’una situació molt complicada per a tots,
i volem que tothom s’ho passi bé.
És una bona oportunitat
per promocionar-vos.
SV: Des de sempre, Ripollet ha
tingut un centre urbà molt
consolidat comercialment, però els comerços de la perifèria
tenim una manca de públic. Per això, és tan important per a nosaltres
estar just al centre,
perquè ens coneguin
i que la gent del poble s’adoni que hi ha
una gran oferta de pro-

ductes. A més, ens hem adonat
que hi ha moltes ganes entre els
comerciants de sortir al carrer.
JM: És una bona manera de
demostrar que tant l’hostaleria
com el comerç de Ripollet continua dempeus, malgrat passar
dos anys molt durs.
Com sorgeix la
col·laboració?
SV: Sempre intentem col·laborar entre totes les entitats locals.
De fet, a l’Enfira’t, també col·laborem amb Traça en les activitats infantils. Trobem encertat
oferir un servei més global, i que
l’Enfira’t no sigui només una fira
de botigues. Així, fem més pinya, i
donem un valor afegit a la cita.
JM: Intentem que hi hagi una
economia més circular, que les
vendes es quedin al municipi. A
més, en Sergi i jo fa poc temps
que estem en el càrrec de presidents, i venim amb noves idees.
Per altra
banda,
l’Ajunta-

—
“Hi ha
moltes ganes
entre els
comerciants
de sortir al
carrer”
—
ment ens ha donat suport amb
tota la infraestructura. Tots
aquests factors sumen.
Tindrà continuïtat l’any
vinent?
SV: Esperem que sí, però això ho
ha de dir la gent del poble omplint
la fira el dia 3. De moment, la valoració és molt positiva. A més,
en els darrers dies hem aconseguit
dos nous associats, gràcies a la promoció de l’Enfira’t. Aquestes cites
ens permeten créixer a les entitats
comercials.
JM: Tant de bo l’any vinent hi hagi
més gent que hi vulgui participar.
Això voldria dir que l’Enfira’t
d’aquest any ha estat tot un èxit.
Jordi Sugrañes Solé / Agència

