Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 026 — Maig 2022

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 026 — Maig 2022
Sumari — Nou impuls al CIP Molí d’en Rata Pàg. 4 L’Associació Contra
el Càncer necessita voluntariat Pàg. 8 Així serà la futura Casa de la
Dona de Ripollet Pàg. 12 Es reactiva la Comissió de Sant Antoni Pàg.
18 Fem memòria de la Milla Urbana del RUA Pàg. 23 Entrevista al Grup
Poètic del Casal d’Avis Pàg. 24

1

I2nformació
municipal
Agenda
cultural i de ciutat a Ripollet 026 — Maig 2022

Activitats
d’estiu

de lleure
i esportives

Ripollet 2022

Inscripcions
a partir del 23 de maig
a ripollet.cat

Inscriu-te!

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 026 — Maig 2022

3

DESTAQUEM
El termòmetre
de la recuperació
Actuació de l’Escola de Dansa Odette a la mostra del Dia de la Dansa del passat 30 d’abril

Mes a mes, lallana esdevé el termòmetre de la recuperació de la vida sociocultural de Ripollet. Amb
més de 60 actes programats al llarg d’aquest mes de
maig, l’agenda s’acosta als anys anteriors a la COVID-19. Però, tot i aquestes dades i què en els pitjors moments de la pandèmia no es va aturar el batec
de l’Ajuntament, ni el pols de la ciutadania, ni de
les entitats, certament, cal tenir present que el mal
causat per l’aturada trigarà anys a reparar-se. Parlem
de dificultats econòmiques de moltes entitats per fer
front a la despesa ordinària, relacionades amb la pèrdua de socis i persones usuàries, patrocinadors, etc.,
i, el més important, la durada que això pugui tenir,
a causa de certa por instal·lada entre els més vulnerables, més enllà de la prudència, que òbviament encara continua sent indispensable.
És per això que estem assistint a diferents crides
de diversos àmbits, des del mateix sector sanitari:
la sol·licitud de personal d’infermeria que realitzava el Parc Taulí o bé de donants del Banc de Sang
i Teixits, que periòdicament visita Ripollet; fins a
entitats històriques, com ara l’Associació Contra el
Càncer, qui, a través d’aquesta mateixa publicació,
demana voluntariat per donar continuïtat a la seva
secció local.

No obstant això, assistim a algunes bones notícies:
el 25è aniversari de la Biblioteca Municipal, la convocatòria del Concurs de cartells de Festa Major i el
primer Sant Jordi i el Dia de la Dansa sense restriccions, que no van aturar ni la pluja. També celebrem
les recents actuacions dels alumnes de l’Institut Can
Mas, la reactivació de la Comissió Organitzadora de
la Festa de Sant Antoni Abat, que anuncia la represa
de la popular festa el pròxim mes de gener; i l’esperada tornada de les activitats de Racons per gaudir, del
Centro Aragonés, de la biblioteca de l’Institut Lluís
Companys i els populars festivals de fi de curs dels
col·lectius de ball que es representaran els pròxims
dies. Finalment, no volem oblidar la lloable creació
de la nova entitat Sardanistes de Ripollet, que vol
prendre el relleu generacional de l’espai que va quedar orfe amb la desaparició de Ripollet Sardanista i
que en poques setmanes portarà de nou les sardanes
als carrers de la ciutat.
El mes vinent tindrem una nova oportunitat perquè
el termòmetre de lallana mesuri l’evolució de la vida a
Ripollet, principalment amb el Festiu! i els Casals d’estiu. Mentrestant, gaudim de l’oferta d’aquest mes de
maig, que amb tanta passió preparen l’Ajuntament i
les entitats de Ripollet per a aquesta primavera.
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REPORT
Nou impuls al CIP
Molí d’en Rata

El Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en
Rata oferirà una programació estable d’activitats
els caps de setmana a partir del Dia Internacional
dels Museus, que se celebra aquest mes de maig.
Així, es farà una edició mensual, en diumenge al
matí, de la visita al Molí d’en Rata; una altra a
l’exposició temporal vigent i un itinerari històric
per la ciutat. Quant a l’activitat Juga amb la història, es durà a terme un dissabte a la tarda al mes.
La programació forma part del pla per reimpulsar
el CIP, després de l’aturada de la pandèmia, que
han presentat, en roda de premsa, els regidors de
Memòria Històrica, Pablo López; de Patrimoni,
Sergio Linares, i la tècnica del CIP, Elena Vilalta. Segons van argumentar ambdós regidors, la
programació dels caps de setmana té caràcter de
prova pilot i servirà de test per plantejar accions a
més llarg termini a partir de l’any vinent.

La casa de la memòria i patrimoni local
Segons el regidor de Memòria Històrica, Pablo
López, “després de 15 anys i d’un Pla director, és el
moment de reforçar la difusió de l’oferta i consolidar
el servei per a tot el poble i en especial als estudiants”.
En la mateixa línia, es va expressar Sergio Linares, qui
va destacar el treball per repensar i millorar el servei,
realitzat durant l’aturada per la COVID-19.
En la presentació, el regidor de Patrimoni, Sergio Linares, va repassar els eixos del servei del Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata, que són,
d’una banda, recerca, gestió i difusió del patrimoni i,
de l’altra, didàctica. En aquest sentit, va enumerar les
accions més recents dutes a terme des de l’àmbit, com
ara el treball en el nomenclàtor, el cens del cost de la
Guerra Civil, l’estudi de la Casa del Pont Vell, l’estudi continuat d’Andreu Solà, la vetlla per les restes
arqueològiques dels Pinetons, la gestió i conservació
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poració de sessions teatralitzades, així com la creació
d’un servei de consulta de documentació. Sense oblidar els objectius primordials del CIP Molí d’en Rata,
que són la seva funció educativa i de preservació de la
memòria històrica.

del patrimoni dipositat al CIP i la preparació d’exposicions temporals, entre altres. També va avançar
la pròxima licitació del catàleg del patrimoni històric
local, convenis sobre el patrimoni urbà (Diputació
de Barcelona), un estudi universitari sobre els murals
i un protocol sobre les donacions de particulars. Linares va remarcar la feina per protegir el campanar,
del qual la Diputació està realitzant un estudi per a la
seva rehabilitació. L’Església de Sant Esteve està declarada Bé d’Interès Local pel Ple de l’Ajuntament.
El regidor de Memòria Històrica va recordar que en
conveni amb museuobert.cat es pot consultar el fons
local de 1.135 peces del CIP. També va expressar la
voluntat per allotjar diferents exposicions temporals
a l’any, tot recordant la darrera, dedicada a la Segona
República i l’actual, sobre el centenari de l’assemblea
local de Creu Roja. A tot això, Linares va afegir la
intenció d’ampliar els itineraris històrics i la incor-

El logo manté la roda del Molí
L’Ajuntament ha presentat el nou logo del CIP,
que manté la roda que “simbolitza el moviment i la
transformació per la pedra de l’antic molí”, segons
va explicar la tècnica, Elena Vilalta, qui va senyalar la
forma de semicercle, que recorda la volta catalana i el
color verd del passat agrícola de Ripollet.
Toni Miralles

Principals activitats anuals
—Jornades de Memòria Històrica (gener)
—Dia Internacional dels Museus (maig)
—Mercat de la Vinya (Festa Major)
—Benvinguts a pagès (setembre-octubre)
—Jornades Europees de Patrimoni (octubre)
Contacte
CIP Molí d’en Rata
C. del Molí d’en Rata, 1
Tel. 935 94 60 57
Més informació
i inscripcions:
A/e: molidenrata@ripollet.cat
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AGENDA
Diumenge 1

Dimarts 3

Dijous 5

Jugatecambiental
Pinetons: Atrapa el bitxo
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Club de lectura infantil:
Els ratolins de la senyora
Marlowe, de Frank Asch
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

Club del còmic infantil:
Las Varamillas, de
Camille Jourdy
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

Jugatecambiental
Massot: Explora el parc
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—
Dilluns 2
Book Club: Pride
and Prejudice, de Jane
Austen
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Club de lectura en anglès a càrrec
de Laura Patricio. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

—
Dimecres 4
Cinema: Dancing + Info
Beethoven
A les 19 h, al Teatre Auditori
Projecció del documental
d’Arantxa Aguirre sobre la
coreografia que Maurice Béjart va
crear per a la Novena Simfonia de
Beethoven. Passi gratuït.
Organitza: AETMV
+ Info

Òpera i ballet:
La Novena Simfonia
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Emissió de l’enregistrament
al NHK Hall de Tòquio de
l’obra de Beethoven, a càrrec
de l’Orquestra Filharmònica
d’Israel, dirigida per Zubin
Mehta, amb coreografia de
Maurice Béjart i els ballets de
Lausanne i Tòquio. Entrades a
taquilla a partir de les 19.30 h.
Preu: 6 € (socis) i 10 € (general).
Organitza: AETMV

—

Nits de música: Història
del cinema musical nordamericà (60a sessió,
anys 2007-2011)
A les 20 h, al Teatre Auditori
Amb Joana Raja i Lluís López.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Divendres 6
Nits de música:
“Un tomb pel món”
A les 21 h, al Teatre Auditori
Actuació del tenor Joan Nonell.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV
Nits d’Acústic
A les 21.30 h, a l’Espai Maria
Aurèlia Capmany
Concerts de petit format.
Organitza: Centre d’Esplai l’Estel

—
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Dissabte 7
Xerrada: “Treball
d’emocions i límits”
De 10 a 12 h, a l’Escola Bressol
Municipal La Verema
Xerrada pedagògica per a famílies
amb infants de 0 a 3 anys a càrrec
de Magda Solera Pérez, mare,
mestra i formadora. Dins del cicle
El racó de la petita infància, en el
marc del Pla Educatiu d’Entorn.
Inscripció prèvia: 935 046 008
o educacio@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Taller de robòtica
en família: “Disseny
i impressió 3D”
Inscriu-te!
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
de Ripollet
25a Milla Urbana
A partir de les 17.30 h, sortida
a la rbla. de Sant Jordi (davant
del Centre Cultural)
Celebració de la 25a Milla
Urbana-Memorial Juan Suárez,
coincidint amb el 40è aniversari
del club. Tres recorreguts: 400
m, 800 m i la milla. Inscripcions
a ripolletua.com o xipgroc.
cat. Es regalarà la samarreta
commemorativa i hi haurà premi
en metàl·lic per a les 3 primeres i
3 primers classificats absoluts.
Organitza: RUA
+ Info

Inscriu-te!

+ Info

Inauguració de
l’exposició “Creu Roja.
100 anys al teu costat”
A les 19 h, al CIP Molí
d’en Rata
Mostra dedicada al centenari
de la secció local de Creu
Roja, produïda pels museus de
Ripollet, Cerdanyola i Montcada.
Organitza: Creu Roja i
Ajuntament de Ripollet

—
Diumenge 8
Col·lecta anual de l’AECC
De 10 a 14 h, pels carrers
de Ripollet
L’Associació Espanyola Contra
el Càncer de Ripollet celebra
la seva col·lecta anual. Per a
més informació sobre l’entitat,
adreceu-vos al 654 567 113.
Organitza: AECC
Jugatecambiental
Pinetons: Dia de les
Papallones
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Simulem un jardí
de papallones
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Festival flamenc
A les 18 h, al Teatre Auditori
Espectacle dels alumnes del
Cuadro Andaluz.
Organitza: Cuadro Andaluz
de Ripollet

—
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Dilluns 9
Cafè Literari: Seguiré tus
pasos, de Care Santos
De 15.30 a 17 h, al Centre
Cultural
Tertúlia literària oberta a tothom.
Organitza: AETMV

—
Dimarts 10
Llegir el teatre: El pes
d’un cos, de Victoria
Szpunberg
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
Taula rodona: “Parlem
dels anys 70”
A les 19 h, al Centre Cultural
Conferència sobre els canvis socials
a Ripollet durant els anys 70 amb
motiu de l’exposició “Fer, l’humor
amable”, a càrrec de l’historiador
Ramon Martos.
Organitza: Pioners del BUP
(Col·lectiu d’exalumnes del Centre
de BUP de Ripollet)

—
Dimecres 11
Hora del conte: Contes
perduts
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Sessió de contes a càrrec d’Íngrid
Domingo. Per a infants a partir de
3 anys. Places limitades. Inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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FEM PINYA
Necessitem gent amb
ganes d’ajudar els altres

Des de la Junta Local de Ripollet fem una
crida a tothom qui vulgui col·laborar amb nosaltres. Fa temps que ens manquen persones per poder fer realitat tots els nostres somnis d’ajuda cap
a les persones malaltes que ho necessiten. Aquest
diumenge, 8 de maig, de 10 a 14 h, tindrà lloc la
col·lecta anual i ens agradaria omplir Ripollet de
guardioles i solidaritat. Ripollet ha estat sempre
solidari, això ens dona esperança i ens ajuda a pensar que entre tots i totes ho farem possible.
L’Associació Contra el Càncer a Barcelona és una
organització sense ànim de lucre formada per pacients, famílies, voluntaris, col·laboradors i professionals. Treballem conjuntament per generar entorns
més saludables, donar suport i acompanyar persones que sofreixen una malaltia oncològica i les seves
famílies, així com finançar projectes d’investigació
que permetin un millor diagnòstic i tractament del
càncer.

Des de l’àrea de prevenció i promoció de la salut tenim per objectiu generar entorns més saludables que
facilitin la presa de decisions i contribueixin a l’adquisició i manteniment d’hàbits de vida saludables.
D’aquesta manera, contribuirem a reduir els factors
de risc comuns (alimentació no saludable, sedentarisme i consum de tòxics, com el tabac i l’alcohol) per
desenvolupar qualsevol de les considerades malalties
no transmissibles, entre les quals es troba el càncer.
Des de l’AECC Ripollet volem posar de manifest el
reconeixement, admiració i suport a qui diàriament
lluita contra el càncer i no repara esforços. Igualment,
mostrem la nostra admiració a tots aquells que treballen en noves tècniques de curació i a tots els organismes i institucions que col’laboren per millorar la qualitat de vida dels malalts.
Som conscients que la malaltia no entén d’edat; ataca
nens i avis, joves i adults d’una manera cruel. Tothom
coneix algun veí, conegut, familiar o ell mateix que ha
patit un càncer. Nosaltres volem ajudar-los, però tot
sols no podem. Ens cal la vostra ajuda per poder vèncer aquest enemic tan potent però vencible. Aquesta
malaltia trenca somnis i il·lusions d’una manera despietada. El repte és difícil, però com més dificultats
se’ns presenten, més gloriós serà el triomf. Necessitem gent amb ganes d’ajudar els altres, amb un gran
cor que els permeti treballar sense rebre res material a
canvi, sinó únicament la recompensa d’un somriure,
l’agraïment del suport rebut.
En definitiva, si voleu participar en l’Associació, només us heu de posar en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon 654 567 113.
Albert Uribe Vallbona
President de la Junta Local de l’AECC

+ Info
Presentació del llibre
El record de la bellesa
A les 19 h, al Centre Cultural
Conversa entre l’autor,
Oriol Broggi, fundador de la
companyia teatral La Perla 29,
i Diego Lorca, actor ripolletenc
i membre de Titzina Teatre.
Organitza: AETMV i Traça

—
Dijous 12
Club del còmic juvenil:
MS. Marvel: Fuera de
lo normal, de Wilson,
Alphona i Wyatt
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a joves de 12 a 16 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia a
la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 13
Pizza-peli: Shrek 2
A les 20 h, al Kftí
(Casal de Joves)
Projecció de la pel·lícula Shrek 2,
mentre es venen pizzes per sopar.
Organitza: Col·lectiu L’Aresta
Teatre: El bon policia
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Representació de l’obra de
Santiago Rusiñol, a càrrec de
Ricard Farré i Arnau Puig, amb
música de Joel Riu. Entrades
a espectadorsripollet.cat o a
taquilla a partir de les 19 h.
Organitza: AETMV

—

Compra
d’entrades
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Dissabte 14
Taller de cuina
Inscriu-te!
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
de Ripollet
L’hora petita: Contes
diferents
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Rosa Fité. Per a
infants de 9 mesos a 3 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia a
la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Festival de narració
infantil
De 16 a 20 h, a diferents espais
del barri de Can Mas
Amb la col·laboració de
l’Ajuntament, dins del Pla
Educatiu d’Entorn.
Organitza: IE El Martinet
Visita al Casal de Barri
Prosperitat i l’Ateneu
Popular de Nou Barris
A partir de les 17.30 h,
a Barcelona
Visita a dos equipaments de Nou
Barris (Barcelona) gestionats pel
veïnat. Reserva de places
a activitats@lafabricadarts.org
o 669 282 831 (Whatsapp).
Organitza: Traça
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NIT DELS MUSEUS
Portes obertes del CIP
De 17 a 00 h, al CIP Molí
d’en Rata
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Itinerari “Nucli antic.
Origen de la vila”
A les 17 h, sortida des
del CIP Molí d’en Rata
Recorregut per diferents espais
de la ciutat. Places limitades.
Es recomana inscripció prèvia
a molidenrata@ripollet.cat o
935 946 057.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Nits de Música:
“Les bandes de música,
de la tradició
a l’actualitat”
A les 21 h, al CIP Molí
d’en Rata
Sessió especial de les Nits de
Música, amb motiu de la Nit dels
Museus. Es recordarà la Banda de
la Creu Roja, amb la col·laboració
de Creu Roja Cerdanyola-RipolletMontcada,
i la banda de música de la Societat
Coral “El Vallès”.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
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Diumenge 15
Jugatecambiental
Pinetons: La música
de la natura
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Civisme al parc
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS
Portes obertes del CIP
De 10 a 14 h, al CIP Molí
d’en Rata
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Mostra d’ambulància
i taller de primers auxilis
per a infants
De 10 a 13 h, al CIP Molí
d’en Rata
Organitza: Creu Roja
Cerdanyola-Ripollet-Montcada
Visita guiada a l’antic
molí fariner Molí d’en
Rata
A les 11 h, al CIP Molí
d’en Rata
Places limitades. Es recomana
inscripció prèvia a molidenrata@
ripollet.cat o 935 946 057.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Visita guiada a
l’exposició “Creu Roja.
100 anys al teu costat”
A les 12 h, al CIP Molí
d’en Rata
Places limitades. Es recomana
inscripció prèvia a molidenrata@
ripollet.cat o 935 946 057.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 18
Llegim i creem:
“Visca Vivaldi”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Música, contes i creació artística
a càrrec de Sara Sareta. Per a
infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia a
la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—
Dijous 19
Club de lectura ChickLit:
Lectures sorpreses
romàntiques
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

Presentació dels resultats
del procés participatiu
sobre la futura Biblioteca
Central de Ripollet
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Dissabte 21
+ Info
Senderisme: Ruta d’en
Caracremada, etapa 3:
Coll de Port-Sant Llorenç
de Morunys
Distància: 22,6 km. Desnivell
positiu: 878 m. Desnivell negatiu:
1.657 m. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com.
Organitza: Centre Excursionista
de Ripollet
7a Caminada sense fum
A partir de les 9 h, sortida des
del parc dels Pinetons
Arribada al parc del riu Ripoll.
A les 9 h, es farà un escalfament
col·lectiu, i a les 9.30 h es donarà
la sortida. Es facilitarà aigua als
participants i hi haurà un petit
obsequi a l’arribada per a tots.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Diumenge 22
Visita guiada a l’exposició
“Creu Roja. 100 anys al
teu costat”
A les 11 h, al CIP Molí
d’en Rata
Places limitades. Es recomana
inscripció prèvia a molidenrata@
ripollet.cat o 935 946 057.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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Jugatecambiental
Pinetons: Bioblitz
Metropolità. Qui viu
al parc?
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Bioblitz
Metropolità. Cens
d’espècies
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Festival “Y de nuevo
la luna azul...”
A les 11.30 h, al Teatre
Auditori
Espectacle de dansa dels alumnes
d’SB Dance.
Organitza: SB Dance
Diumenge temàtic
de reggae
A partir de les 12 h, al pati
del Centre Cultural
Celebració d’un vermut popular
amb actuacions en directe. Hi
haurà paella (amb opció vegana).
Organitza: Col·lectiu L’Aresta
Festival “Generación Z”
A les 18 h, al Teatre Auditori
Espectacle de dansa dels alumnes
d’SB Dance.
Organitza: SB Dance

—
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Dimarts 24

Divendres 27

Club de lectura d’àlbums
il·lustrats: Els ratolins
de la senyora Marlowe,
de Frank Asch
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Judith Navarro.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

Música: Orquestra de
guitarres de Barcelona
A les 20.30 h, al Teatre Auditori
Amb quasi 30 anys d’història
Compra
i dirigida per Sergi Vicente,
d’entrades
l’Orquestra s’acompanyarà de
músics i ballarins convidats.
Entrades a espectadorsripollet.cat
o a taquilla a partir de les 19 h.
Organitza: AETMV

—
Dimecres 25
Club de lectura: Irène,
de Pierre Lemaitre
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Amb Alicia Gil. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la
Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—
Dijous 26
Club de lectura feminista
Llegim autores: Haru,
de Flavia Company
A les 17 h, a la biblioteca
de l’Institut Lluís Companys
Activitat oberta a tota la
ciutadania. Només cal notificarho a @bibllcompanys o al mail
bibllcompanys@gmail.com.
Organitza: Institut Lluís
Companys

—

—
Dissabte 28
Dia Internacional del Joc
De 10 a 13 h, a la pl. del Molí
Tres zones de jocs: jocs gegants,
jocs de taula i un espai per als més
menuts. Amb la col·laboració
d’entitats, les AMPA i l’Oficina de
Català de Ripollet. Dins del Pla
Educatiu d’Entorn.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Gira la truita!
De 10 a 13 h, al Mercat
Municipal
Concurs de truites amb motiu del
Dia de la Visibilitat Lèsbica
De 10 a 12 h. Elaboració de les
truites al Mercat.
A les 12 h. Tast i veredicte.
Inscripcions a
comerciutat@ripollet.cat
Tot el cap de setmana, als
establiments d’hostaleria adherits
oferiran les millors truites,
acompanyades d’un quinto.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Hi col·labora: Gremi d’Hostaleria
del Vallès Occidental
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REPORT

+ Info

Així serà la futura
Casa de la Dona
El passat 20 d’abril es va presentar el
projecte executiu del futur equipament “Espai Casa de la Dona”, referent de les polítiques feministes i
ubicat al carrer Nou, 21. Ha estat
redactat per l’empresa Edifser, que
reformarà l’edifici de l’antic Jutjat
de Pau, dotant l’antiga casa d’espais
més oberts, diàfans i polivalents. El
nom, l’escollirà la Taula Feminista
de Ripollet, un cop s’hagi constituït formalment, d’acord amb el
Reglament de Participació.
La regidora de Feminismes, Txell
Caler, va explicar que l’objectiu del
nou equipament és ampliar l’atenció a les dones, anant més enllà
de l’atenció sanitària, psicològica
i jurídica, per crear una atenció
comunitària i fomentar la creació
de xarxes de suport per a totes les
dones de Ripollet. “Imaginem
un espai amb sinergies, on qualsevol dona sigui ben acollida,
que ens permeti veure i mirar les
dones des dels 360 graus, amb
totes les necessitats que puguin
tenir”, va indicar Caler. El projecte del futur “Espai Casa de
la Dona” és el producte final
del procés participatiu ‘El futur és lila’, un treball de síntesis i concreció. Tal com va
explicar Marta Gili, coordi-
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Projecte de la futur “Espai Casa de la Dona”

nadora de l’Àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament
de Ripollet, “la idea era crear aquest espai d’atenció
comunitària, que pugui acollir totes les activitats que
volem incloure-hi”.

rassa, amb accés a la planta superior, on s’ubicaran les
oficines i una zona d’esbarjo. El magatzem del final
del pati es manté per a les activitats lúdiques. En total, són un total de 180 m2 útils.

Espais oberts
El cost de l’obra serà de 234.655,63 € i s’espera
comptar amb suport de fons europeus. Les obres començarien després de l’estiu i s’acabarien la primavera de l’any vinent. La reforma de l’edifici, format per
planta baixa i planta primera, més un pati interior,
s’ha plantejat per donar cabuda a l’associacionisme i
la sororitat de les dones, més enllà d’una perspectiva
assistencial. Així, la reforma se centra a obtenir espais
oberts i polivalents, amb possibilitat de creació puntual de zones independents. Les plantes també podran funcionar independentment, per poder tenir
flexibilitat horària i d’usos concrets, sense interferir
la feina més tècnica.
També s’ha volgut obrir el conjunt a l’exterior, donant la màxima lluminositat a les dues plantes i que
el pati sigui una zona més on poder fer activitats. A
la façana posterior es creen dues balconades i una ter-

Equipament accessible
Per millorar l’accessibilitat, hi haurà rampa d’entrada
i s’hi instal·larà un elevador per poder accedir a la primera planta. També s’ha plantejat un sistema global
de climatització per aerotèrmia, amb dos circuits independents, un per cada planta, i amb ajuda de plaques fotovoltaiques. D’altra banda, amb l’objectiu
de mantenir el valor patrimonial, s’ha mantingut al
màxim la façana principal, i a l’interior es manté la
barana de l’escala, la porta d’un petit magatzem sota
l’escala, amb un gravat, i les motllures del fals sostre
de la primera planta. Al pati, es conserva el llimoner.
Tal com va explicar durant la presentació Oriol Bayó,
arquitecte municipal, “es netejarà la façana de l’edifici de tota la brutícia que s’ha acumulat durant anys,
però es mantindran tots els seus elements”.
Toni Miralles
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Festival de dansa
A les 18 h, al Teatre Auditori
Espectacle dels alumnes de
l’entitat.
Organitza: Bollywood Annath

Jugatecambiental
Massot: L’últim arbre
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Concert de jazz amb
Oller i Guerra Trio
A les 19 h, al Centre Cultural
Cloenda de l’exposició
“Fer, l’humor amable”.
Organitza: Pioners del BUP

Festival “La huella”
A les 18 h, al Teatre Auditori
Espectacle dels alumnes de
l’entitat Dansa Jove.
Organitza: Dansa Jove Noelia
España

—
—
Diumenge 29 Altres
Cursa inclusiva
activitats
A partir de les 10 h, a la rbla.
dels Pinetons
Cursa oberta a tothom.
10 h. Entrega de dorsals
11 h. Curses infantils
12 h. Mostra i tallers de bàsquet
13 h. Cursa de majors de 25 anys
Espais de tallers i jocs organitzats
per entitats.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Itinerari “Pont VellTiana: grans històries per
descobrir”
A les 11 h, sortida des del CIP
Molí d’en Rata
Places limitades. Inscripció prèvia
a molidenrata@ripollet.cat o
935 946 057.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Jugatecambiental
Pinetons: Fem un
indicador de núvols
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Activitats del Casal
de Joves
Activitats per a joves a partir
de 12 anys. Places limitades.
Inscripcions gratuïtes
a joventut@ripollet.cat,
680 340 760 i @RipolletJove.
Tots els dilluns, de 17 a 18.30 h
Espai artístic
Tots els dimarts, de 17 a 19 h
Taller de cuina
Tots els dijous, de 17 a 20 h
Espai d’estudi
Dimecres 4 i 11 de maig,
a les 17.30 h
Construïm un sofà amb
palets
Dimecres 18 i 25 de maig,
a les 17.30 h
Mural al Casal
Consulta tota la programació
a @RipolletJove.

+ Info

+ Info
Assessoria laboral
al Casal de Joves
Servei individualitzat
d’assessorament en recerca de feina
i per resoldre dubtes sobre el món
laboral. Cal demanar cita a 680
340 760, joventut@ripollet.cat i
@RipolletJove.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Ripojoc dibuixat
a l’aparador
Fins al 31 de maig
Joc de pistes amb els 64 dibuixos
recollits a l’Enfira’t que estaran
exposats als aparadors dels
comerços de la UCR. Les butlletes
de participació s’hauran de lliurar
a una urna ubicada al Centre
Cultural. Sorteig de premis: 2 de
juny. Més informació,
a @ucripollet.
+ Info
Organitza: Traça, UCR i
Ajuntament de Ripollet
Concurs de cartells de
Festa Major Ripollet
Participa-hi!
2022
Fins al 22 de maig
Bases completes i més
informació, a ripollet.cat.
+ Info
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Preinscripció educativa
Del 2 al 23 de maig
Preinscripció a
Inscriu-te!
Ensenyaments esportius.
Del 17 al 23 de maig
Preinscripció a Cicles de Formació
Professional i d’Arts Plàstiques i
Disseny de Grau Mitjà.
Del 25 al 31 de maig
Preinscripció a Cicles de Formació
Professional i d’Arts Plàstiques i
Disseny de Grau Superior.
Tota la informació, a preinscripcio.
gencat.cat
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Jornades de portes
obertes de l’Escola
Bressol La Rodeta
del Molí
3, 5 i 6 de maig, a les 18 h
Cita prèvia al 670 290 655.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Preinscripció a les
escoles bressol
Inscriu-te!
municipals
Del 9 al 20 de maig
La presentació de sol·licituds es
farà telemàticament a ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Inscripció als Casals
de lleure i d’estiu
A partir del 23 de maig
Es podrà trobar tota la
informació a ripollet.cat/serveis/
educacio/casalsestiu.
Organitza:
Inscriu-te!
Ajuntament
de Ripollet
Patis oberts
Diumenges 1, 8, 15, 22 i 29
de maig, de 10 a 13 h
Activitats familiars a les escoles
Tiana de la Riba, Tatché i Pol
i Anselm Clavé.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Pagament de l’IBI
(Impost a Béns
Immobles Urbans)
Del 2 de maig al 5 de juliol
Pagament a qualsevol entitat
bancària o caixa d’estalvis de
Ripollet. Pagament Domiciliat:
2 de maig, 1 de juliol, 1 de
setembre i 1 de desembre.

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.
Formació en línia:
Inscriu-te!
Digitalitza el teu
negoci i triomfa!
Pla de digitalització
per emprendre
19 i 26 de maig, de 10 a 14 h,
en línia
Formació gratuïta i en línia,
per a persones emprenedores i
empreses. Inscripcions a ripollet.
cat (Ripollet Impulsa). Durada
total: 8 h.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Formació: “Recerca
de feina amb el
mòbil: sincronitza els
dispositius i no et quedis
sense memòria”
23 i 24 de maig
Curs de 6 hores adreçat a
persones en situació d’atur.
Inscripcions a orientacio@
ripollet.cat o 935 807 642.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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
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Proves ràpides de VIH,
sífilis i hepatitis C
Cada últim dimecres de mes.
Servei anònim, gratuït
i confidencial. Cita prèvia
i consultes al 932 980 642.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Gais Positius
Oficina d’atenció LGTBI
de Ripollet
Darrer dimecres de mes, 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 i Sala d’Art
Fins al 30 de maig
“Fer, l’humor amable”
Exposició d’homenatge al
dibuixant i professor d’història a
Ripollet Josep Antoni Fernández,
conegut com a Fer. Producció
de la Fundació Municipal Joan
Abelló, a proposta de Pioners
del BUP i la col·laboració dels
ninotaires amics del Fer i el
comissariat d’en Kap.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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EN BREU

Segueix-los
a xarxes

Fotografia: Edgar Riba

El FS Ripollet homenatja els èxits dels seus esportistes
El Futbol Sala Ripollet va aprofitar el partit contra el
Cerdanyola de finals del mes d’abril per reconèixer el
mèrit de l’equip aleví femení, que ha fet història en
proclamar-se campió de Catalunya en el seu primer
any de formació. Això li obre les portes al Campionat d’Espanya el mes de juny. També es va celebrar el
campionat de lliga masculí del Cadet A, que guanya
el títol a falta de cinc jornades. Jugarà per segon any
consecutiu els play-offs d’ascens a Divisió d’Honor.
El club va fer, a més, un homenatge a les jugadores

Nous aparells per a cal·listènia
i parkour al parc de Rizal

Les noves instal·lacions responen a la demanda d’un
grup de joves de Ripollet. La gimnàstica cal·listènia és
un entrenament físic que utilitza el pes del cos com
a resistència o com a càrrega de treball, sense necessitat d’utilitzar peses o màquines de musculació. El
parkour és una disciplina que consisteix a desplaçar-se
pel medi urbà o natural, superant els obstacles que es
presenten en el camí.

Martina Álvarez (infantil), Jorge Zaplana (aleví), Luís
Vargas (benjamí) i les alevines Aina Fernández i Iratxe
Fernández, que han estat seleccionades per representar la selecció de Catalunya en el Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques. El club ha dedicat
a través de les xarxes socials un reconeixement per a
la jugadora del cadet Noa Aguilar, que també va ser
seleccionada per defensar la samarreta catalana en el
campionat, però que se’l perdrà a causa d’una lesió
al turmell.

Una cursa per a tothom

El pròxim 29 de maig, la rambla dels
Pinetons serà l’escenari d’una cursa inclusiva, oberta a tothom qui hi
vulgui participar. La jornada començarà a les 10 del matí, amb l’entrega
de dorsals. A les 11 h, tindran lloc les
curses infantils, i a les 13 h, es durà a
terme la cursa de majors de 25 anys. A
més, durant el matí hi haurà diferents
espais de tallers i jocs organitzats per
entitats. A les 12 h, a més, se celebrarà
una mostra i tallers de bàsquet.
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+ Info

Obert el termini per
sol·licitar les beques
escolars

Les obres de conservació de
les lleres del riu Ripoll s’iniciaran
a l’estiu

L’Ajuntament demana desallotjar les lleres per iniciar les
obres de manteniment i conservació de la zona, previstes per a l’estiu. Es requereix a les persones que utilitzen
aquests terrenys, sigui per cultiu o oci, que els deixin
lliures. L’objectiu en el cas dels cultius és que es reculli la
collita durant la primavera i les persones s’enduguin les
seves pertinences abans que comencin les obres. Les actuacions de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del riu Ripoll i les seves lleres haurien d’estar acabades
a finals d’any.

Ripollet reflexiona sobre les
dificultats del col·lectiu Trans
en l’àmbit laboral

Des de principis del mes de maig
s’ha obert el termini per demanar les beques per al pròxim curs
escolar. El període per sol·licitar
aquestes ajudes econòmiques estarà vigent fins a l’1 de juliol. Les
sol·licituds s’han de lliurar presencialment al Casal de Joves, demanant cita prèvia a ripollet.cat. Les
beques escolars també es poden
demanar telemàticament a la seu
electrònica de l’Ajuntament, també a ripollet.cat.

Mira el
debat!

Amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat
Trans, que se celebra el 31 de març, l’Ajuntament
de Ripollet i Ripollet Impulsa van organitzar la jornada telemàtica Impuls Trans Ripollet, en la qual
es va reflexionar sobre les barreres que es troben les
persones trans en el moment de cercar feina o en el
seu lloc de treball quan realitzen el trànsit. La taxa
d’atur dins del col·lectiu trans és del 85%, una “autèntica exclusió laboral”. Aquests problemes s’intensifiquen encara més si es visualitza la condició
de trans, ja sigui a través de la veu o dels trets facials. Tots aquests factors provoquen que el col·lectiu
més discriminat i amb majors dificultats siguin les

dones trans, amb una condició trans visible i amb
les feines menys qualificades. A la jornada en van
prendre part, a més dels regidors Fran Sánchez i
Txell Caler, l’activista Mar Cambrollé i representants de la Fundació Surt i l’Observatori contra
l’Homofòbia.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fins al 21 de maig
“Biblioteca Municipal de
Ripollet: 25 anys llegint
camins. 1997-2022”
Exposició amb motiu del 25è
aniversari de la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Del 2 al 31 de maig
“IV Concurs d’Instagram
Carnestoltes de Ripollet
2022”
Exposició d’una selecció de les
fotos finalistes del concurs.
Organitza: AFOCER
Del 24 de maig al 17 de juny
Exposició-joc itinerant
“Faulari”
Exposició-joc itinerant creada
per la Diputació de Barcelona
amb motiu dels 400 anys
del naixement de Jean de La
Fontaine, poeta i dramaturg
francès que va recopilar més de
200 faules escrites en vers.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
CIP MOLÍ D’EN RATA
Del 7 de maig al 10 de juliol
“Creu Roja. 100 anys
al teu costat”
Mostra dedicada al centenari
de la secció local de Creu Roja,
produïda pels museus de Ripollet,
Cerdanyola i Montcada.
Inauguració: 7 de maig, a les 19 h.
Organitza: Creu Roja
i Ajuntament de Ripollet

COLUMNA
VERTEBRAL
Torna la Festa
de Sant Antoni
Benvolguts/des socis/sòcies de Sant Antoni Abat i poble de Ripollet:
En primer lloc, en nom de la Junta actual volem donar les gràcies
a la Junta sortint per la seva tasca i dedicació envers la Festa durant tants anys. Evidentment, a tots i cadascun dels que ens han
deixat i especialment, i permeteu-me que em prengui aquesta llicència, al meu pare, en Joan Albiñana Castells. Gràcies a ell, Ripollet va ser el primer poble de Catalunya en tenir un monument
en honor a Sant Antoni Abat. Un home amb una gran estima al
nostre poble i amb un carisma inigualable. Pare, Joan, president,
moltíssimes gràcies pel teu llegat.
En nom de l’actual Junta i en el meu, com a nou president, us puc
assegurar que treballarem de valent perquè la nostra vila torni
a ser un referent i capdavantera envers la Festa de Sant Antoni
Abat. No només volem que sigui una Festa per als socis, sinó que el
poble de Ripollet en gaudeixi i participi d’aquesta. Evidentment,
hem fet canvis respecte a anys anteriors, però sense perdre l’essència del que tant ens ha donat.
Així, doncs, us convido el pròxim mes de gener de 2023 a gaudir
dels actes que estem preparant, dins del poc temps que tenim, però
us puc assegurar que no us deixaran indiferents i us agradaran
d’allò mes.
Moltíssimes gràcies a tots/tes i fins aviat.
Andreu Albiñana Cardona
President de la Comissió organitzadora
de la Festa de Sant Antoni Abat

Informació municipal
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Beques
escolars

Menjador
Material
escolar
Llibres

Ripollet 2022/2023
Sol·licituds del 3 de maig a l’1 de juliol
Oficina de gestió
de les beques escolars
Casal de Joves
Rbla. de Sant Jordi, 6
Cal concertar cita prèvia
Tel. 935 046 000
citaprevia.ripollet.cat

Demana
cita!
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Opinió
5 milions i mig per millorar Ripollet

Acaba de fer-se efectiva la proposta de Decidim, aprovada al Ple
de l’Ajuntament, per distribuir una part dels diners estalviats i
atendre així algunes necessitats de la ciutat.
Aprovem el finançament per la redacció dels projectes executius
de 2 nous equipaments per acabar amb la saturació dels actuals:
la biblioteca central i el tercer pavelló esportiu.
Dediquem uns 300.000 € extres en ajuts i subvencions destinats a persones, entitats, empreses i teixit comercial. La crisi encara és amb nosaltres i cal impulsar l’economia, donar suport a
les entitats que són la força de la nostra societat i no deixar ningú
enrere per avançar plegats com a ciutat.
I destinem més de 4 milions en inversions per millorar la via pública i els equipaments. En primer lloc, als barris de Tiana i Pont
Vell, financem el projecte de remodelació de voreres i també la
fase II del carrer de Sant Sebastià. I a aquests barris, juntament
amb Can Mas, la renovació de l’enllumenat públic. Algunes
obres més petites, però també necessàries, sobre els passos elevats que provoquen acumulacions d’aigua quan plou, la creació
de nous passos elevats i actuacions a tapes de clavegueram. Disposem el finançament per les obres d’arranjaments del cementiri
i de l’aparcament del Molí. I per acabar el resum, millores a totes les instal·lacions esportives: al camp municipal de l’Industrial
canviem la gespa i els focus led; al Pavelló Municipal Francesc
Barneda, el clima; al Poliesportiu Municipal, els focus led del
camp de futbol, de la pista d’atletisme i de les pistes de pàdel; i
al Pavelló Municipal Joan Creus, els acumuladors de la caldera
i els canals pluvials.
PSC, C’s i Som no van donar suport a la proposta de despesa,
tot i el treball previ fet amb aquests grups per si trobaven adient incorporar alguna altra necessitat. Partidisme 1, propostes
en positiu 0, una vegada més. Mentrestant, amb la proposta de
Decidim millorem la ciutat amb obres i manteniments necessaris; projectem dos nous equipaments; vetllem per les persones i
les entitats, amb més ajuts i subvencions; i impulsem l’economia
local amb el suport al món empresarial i comercial.

Decidim Ripollet, incapaz de
conseguir la residencia para Ripollet

Ripollet lleva ya muchos años intentando construir una residencia para personas mayores. Estuvimos a punto hace ya 15 años
cuando se tuvieron que parar las obras por encontrarse restos de
un poblado ibérico, y posteriormente la empresa constructora
quebró como consecuencia de la crisis económica.
En el año 2013 el Club de Jubilados recuperó la demanda de la
construcción de la Residencia y hasta finales del 2016 el gobierno
de Decidim Ripollet no creó un grupo de trabajo para realizar un
proyecto consensuado.
Durante estos últimos 6 años nuestro gobierno ha realizado un
proceso participativo para ver cómo debería ser la residencia, de
este proceso salió la idea de construir una residencia toda en planta baja y en forma de letra E, para hacer jardines interiores. Según
el estudio de ideas del 2021 que ha ganado Miba Architects el
equipamiento será de 3 plantas de altura, nada que ver con lo que
salió del proyecto participativo. ¿Para qué sirve la participación si
luego el gobierno hace lo que quiere?
En octubre del 2019, el Ayuntamiento consiguió un acuerdo de
voluntades con el conseller Chakir El Homrani de ERC. Un documento sin ningún valor legal y que ya no sirve para nada dado
que ahora la Conselleria la gestiona JxCAT, con la consellera Violant Cervera.
En noviembre del 2019 se encargó un proyecto de viabilidad de la
residencia, donde se estudia la mejor manera para realizar la residencia y se concluyó que debemos ser los vecinos y vecinas los que
paguemos la inversión, una cantidad de entre 7 y 12 millones de
euros. Un equipamiento que debe ser construido por la Generalitat de Catalunya y no por Ripollet.
En diciembre del 2020 se vuelve a encargar otro estudio para
adaptar la futura residencia al COVID-19. Un estudio inútil que
en todo caso lo debería realizar la Generalitat, dado que es una
situación que obviamente no afecta solamente a Ripollet.
Actualmente, ya se ha hecho público que con los fondos Next
Generation la Generalitat de Catalunya va a construir 2 residencias en nuestra comarca, una en Terrassa y otra en Sabadell. Nada
de la residencia de Ripollet.
Decidim Ripollet lleva hablando de la residencia desde que empezó a gobernar ya hace 7 años, lo único que ha conseguido es
gastar decenas de miles de euros en estudios, y ningún resultado
real. Además, quieren construir la residencia sin tener la garantía
de tener ninguna plaza concertada por la Generalitat lo que supondría la ruina para Ripollet.
Por favor replanteen su posición y consigan de una vez por todas que la Generalitat construya nuestra residencia y concierte
las plazas, cualquier otra solución será mala para Ripollet. Para
esto tienen todo nuestro apoyo tal y como hemos manifestado en
multitud de ocasiones.
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Can Mas: un barrio abandonado

Que lejos queda aquella famosa “Llei de Barris” dictada en su
tiempo por la Generalitat de Catalunya por la que, en lo que a
Ripollet se refiere, reconocía al barrio de Can Mas como zona de
especial protección. Con el paso de los años y pese a la cantidad
de millones de euros que movilizó dicho texto normativo, tímidas han sido las intervenciones llevadas a cabo por nuestras instituciones más cercanas, es decir, Generalitat en general y Ayuntamiento en particular. Si bien el actual gobierno de Decidim
se comprometió en su programa electoral a la rehabilitación
integral de este barrio, al que consideraba en su día “degradado”
(pág. 11 de su programa), tímidas han sido sus políticas para hacerlo realidad. La suciedad sigue apoderándose de los espacios
comunitarios del barrio (muebles abandonados junto a los obsoletos contenedores de basuras, parques en estado lamentable
por falta de mantenimiento y a pesar del parche llevado a cabo
en el Parque Rizal), el problema okupa se ha convertido en endémico en numerosas comunidades de propietarios sin que el
Ayuntamiento adopte medidas integrales para su resolución y la
falta de seguridad nos lleva a contemplar estampas de vehículos
desvalijados a plena luz del día. Desde Ciudadanos, queremos
denunciar la pasividad de nuestro Ayuntamiento, más preocupado por implantar a toda costa un nuevo sistema de recogida
de basuras. Sólo es necesario pasear por el barrio, charlar con los
vecinos y aplicar el sentido común para mejorarlo.

Ripollet no funciona
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Acabamos de cerrar la liquidación del presupuesto de 2021
del Ayuntamiento de Ripollet y los datos hablan por si solos.
Hemos tenido como resultado un superávit presupuestario de
4,7 millones de euros. Es decir, otro año que el gobierno de Decidim Ripollet, del Sr. Osuna, es incapaz de gastar los recursos
que generamos entre todos y todas. Otro año en el que posibles
proyectos que se podrían financiar no se van a realizar por falta
de capacidad política.
En un marco normativo excepcional para poder ejecutar el gasto, la única explicación razonable que encontramos a la gestión
de Decidim Ripollet es la incapacidad manifiesta y flagrante de gestionar esta ciudad. Es inexplicable que, con todas las
necesidades sociales de muchas familias, con las empresas y los
autónomos faltos de ayudas suficientes, tengamos 33,3 millones de euros de remanentes de tesorería totales que no se hayan
aplicado. Este remanente es la suma de superávit que vamos teniendo año tras año.
Estos 33 millones se pueden invertir en programas extraordinarios para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia, pero a día de hoy el gobierno municipal sigue sin llevar a
cabo ninguna iniciativa de calado real para la ciudadanía.
Ahora, un año antes de las elecciones, vienen las prisas. El gobierno de Ripollet acaba de aprobar una modificación del presupuesto de 5,5 millones de euros para empezar a hacer todo
aquello que no han sido capaces de hacer los últimos años y así
poderse hacer la foto de que están haciendo muchos cambios
en Ripollet.
Llevamos años sin gestión, tal y como se puede ver simplemente
paseando por la ciudad por la falta de mantenimiento de la vía
pública, iluminaria y parques y por la suciedad de nuestra vía
pública. Ahora toca correr que las elecciones ya están a la vuelta
de la esquina.
¿A quién van a engañar? Será por esto que el Sr. Osuna ya no
quiere seguir como alcalde y han propuesto a la Sra. Caler para
sustituirle, a la persona que no ha sido capaz de ayudar a los comercios de la ciudad, con una pésima gestión de la pandemia.
Hay que recordar que mientras en otros municipios de nuestra
zona se daban ayudas a los comercios locales, en Ripollet no se
otorgó ninguna ayuda.
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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)
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.

Pressupostos
Participatius
²O 2 ²
Presentació de propostes
Fins al 31 de maig
Per correu electrònic
A/e: participa@ripollet.cat
En línia
ripollet.cat
Participa-hi!

Més informació
ripollet.cat
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FEM MEMÒRIA
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+ Info

25 edicions de la Milla
Urbana
Quan a nivell local parlem d’atletisme, ràpidament ens ve la imatge del nostre club local, Ripollet
Unió Atlètica (RUA), els seus
colors blaus, els èxits i les alegries
que donen a l’esport local.
Aquest any el RUA fa 40 anys i coincideix amb un moment simbòlic, la celebració d’aquesta 25a edició de la Milla “Memorial Juan
Suárez”, al que voldríem fer un record molt especial.
Podem dir ben fort que si som aquí és gràcies a l’esforç, dedicació i il·lusió que el Juan Suárez va posar en
aquest club en el seu moment.
La primera edició de la Milla va tenir lloc el 1987, quan
el Juan era president del Club amb Ramon Colell de secretari
i Mariano Arredondo,
tresorer. Aquest esdeveniment es va fer durant anys, fins que per
problemes econòmics el
club no va poder continuar organitzant-lo.
Juan Suárez ens va deixar molt jove, el 2007 a
l’edat dels 51 anys, però
el seu llegat ha estat enorme, pels èxits esportius
dels qui va entrenar, el
planter d’entrenadors que
va impulsar, la quantitat
D’esquerra a dreta,
Iván Arredondo, Juan Suárez
i Pilar Tirado

de persones que va aconseguir implicar per treballar i impulsar l’atletisme
local i, sobretot, pels valors i formació
que va donar a un grup de joves.
És per això que pocs mesos després
de la mort de Juan Suárez i amb motiu del 25è aniversari del club, la Junta,
presidida per Oriol Vilaplana, va voler
reprendre aquesta Milla i retre-li homenatge,
posant-li “Memorial Juan Suárez”. De segur que al
món associatiu local tenim més figures que podríem
assimilar al Juan Suárez, però, des d’aquí, nosaltres
volem agrair i reconèixer-lo com a figura clau del nostre esport.
Us esperem aquest 7 de maig a les 17.30 h a la rambla
de Ripollet per poder gaudir
de la Milla Urbana, que l’any
passat va tenir lloc al vial del
riu Ripoll a causa de la pandèmia i que l’any 2020 no es va
poder celebrar.
Des de la Junta actual, volem
donar les gràcies a totes les
persones que ens han ajudat
a escriure aquest article, a
l’Ajuntament de Ripollet,
als comerços locals que ens
donen suport en la realització d’aquesta edició, als
voluntaris de l’organització
i, sobretot, enviar una forta abraçada a la família de
Juan Suárez.
Ripollet Unió Atlètica
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LA CONTRA
Agustín Villar, Felisa Bosch,
Anita Arévalo i Alfonso Ibáñez
Membres del Grup Poètic
del Casal d’Avis
Agustín, qui li va
ensenyar a recitar d’una
manera tan sentida?
AV: Són molts anys de llegir i recitar. Quan vaig entrar al Grup Poètic, ja portava a l’Escola d’Adults
5 o 6 anys. Allà vaig conèixer al
César Martínez, tot un referent.
Ja feia anys que m’agradava la
poesia, però allà vaig començar a
recitar-ne, perquè em meravellava
com ho feia ell.
La resta com vareu
arribar al Grup Poètic?
FB: Em vaig apuntar el 2018 perquè m’agrada molt llegir. Estic
molt agraïda a l’Agustín perquè
ens ensenya a recitar i interpretar
els poemes.
AA: Jo em vaig aficionar a la poesia fa 8 o 9 anys. Arran de la mort
del meu marit, vaig acostar-me al
Casal d’Avis per distreure’m, i em
vaig apuntar al Grup Poètic i al
Grup Coral. Em va molt bé aní-

micament. M’encanta.
AI: En el meu cas, em
vaig oferir a acompanyar-los amb la guitarra clàssica. I, a poc
a poc, a força d’escoltar-los recitar, també
m’hi he engrescat.

—
“El Grup Poètic
ens va molt bé
anímicament”
—

Com prepareu els recitals?
FB: La veritat és que el Grup Poètic som 11 persones molt maques i
ens agrada repartir-nos entre totes
els diferents poemes, i saber què
recitarà cadascuna de nosaltres.
A més, l’Agustín ens aconsella
poemes que s’adeqüen a la nostra
personal forma de recitar.
Què n’apreneu d’ell?
AA: N’aprenem molt de l’Agustín. De fet, cada vegada que em
corregeix, me n’alegro, perquè vol
dir que puc continuar millorant
la meva forma de recitar els poe-

Recital del passat 19 d’abril, al Teatre Auditori del Mercat Vell

mes. La majoria hem de llegir els
nostres poemes, però l’Agustín és
capaç de memoritzar-los.
En el teu cas, Agustín,
quins són els teus
mestres?
AV: Els meus companys diuen que
jo els ensenyo, però en realitat són
ells els que m’ensenyen a mi. Cada
dia aprenc dels meus companys.
I, òbviament, el César Martínez
sempre ha estat un exemple de
com s’ha de recitar.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes Solé / Agència

