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DESTAQUEM

Arriben els mesos
més festius
Activitat del Festiu! 2021 a l’Espai M. Aurèlia Capmany

Després de la bona acollida de l’any passat, l’Ajuntament de Ripollet i les entitats col·laboradores tornen a
repetir la fórmula del Festiu!, com a para-sol de l’oferta
cultural i de lleure de la ciutat. L’agenda del mes de
juny reuneix una vintena de propostes per gaudir del
temps estival a Ripollet, especialment adreçades a
aquelles persones i famílies que no marxen de cap de
setmana o de vacances i també als estudiants que disposen de més temps, una vegada acabades les classes.
El programa del Festiu! significa una oportunitat per
conèixer la feina de les entitats, al mateix temps que
es pot gaudir de la ciutat, a través de la cultura popular, la música, el teatre i el circ, la lectura, el cinema i
l’activitat física, entre altres. A tot això, cal sumar l’esperada Ikigai Japan Week de la Biblioteca Municipal,

i la refrescant obertura de la piscina d’estiu a mitjans
de juny, les màquines d’exercici i taules de tenis taula i
escacs que hi ha als parcs de Ripollet i també els nous
elements de parkour i cal·listènia instal·lats recentment al parc de Rizal.
El nom de Festiu! es va crear com a combinació del
fer i construir cultura i lleure a l’estiu i s’articula en un
programa viu, carregat d’optimisme i també de conscienciació. El Festiu! 2021 va ser una aposta per la reparació social i cultural, per recuperar la nostra vida,
els nostres carrers i la presencialitat de les nostres relacions, tant a l’aire lliure com a espais segurs. Enguany,
després d’anar recuperant el nivell d’activitat normal,
l’objectiu és mantenir i consolidar l’oferta estiuenca
com era abans de la pandèmia.
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Cap a una millor
recollida de residus
Està previst que a partir de l’11 de juliol, i de manera progressiva, comenci a caminar el nou sistema de recollida de residus Ripollet Aporta, que
té l’objectiu de millorar les xifres de reciclatge a
Ripollet, estancada fa anys per sota del 40%.
En els darrers anys, la crisi climàtica s’ha erigit en
un dels grans reptes de la nostra societat. Es prenen
mesures en diferents fronts i un d’ells és la generació de residus i les conseqüències que provoquen en
l’entorn. En aquest sentit, pren força la necessitat de
millorar la recollida selectiva de residus per reciclar
més. La Unió Europea ha assenyalat uns topalls per
als pròxims anys, que estableix que el 2030 els països
europeus han de reciclar un mínim del 60% dels seus
residus. L’incompliment d’aquesta normativa provocarà sancions econòmiques als països que no hi arribin, uns costos que repercutiran en les diferents administracions i, en definitiva, a la mateixa ciutadania.
Davant d’aquest panorama que s’albira, l’Ajuntament de Ripollet posarà en marxa a partir del mes
de juliol el nou servei de recollida selectiva de residus
Ripollet Aporta. Un sistema que busca millorar les
xifres de reciclatge a la ciutat, que en els darrers 20

anys estan estancades i no superen el 40%. L’exemple
d’altres poblacions on s’ha implementat el sistema
de recollida porta a porta o amb contenidors tancats
que s’obren amb targeta demostra que el nivell de reciclatge pot arribar fins al 75 o 80%. Així doncs, amb
el nou servei es vol incrementar l’índex de reciclatge
i, precisament, avançar-se a les conseqüències econòmiques, legislatives i ecològiques dels pròxims anys.
La seva implantació es realitza aquest any aprofitant
el final del contracte de recollida d’escombraries existent fins ara. Amb el nou contracte s’ha inclòs, a més,
un servei d’acompanyament i assessorament per perfeccionar la recollida selectiva de forma progressiva.
El nou sistema de recollida d’escombraries combina
la recollida porta a porta del paper i cartró, envasos i
resta, amb contenidors tancats per a orgànica (que
s’obriran amb una targeta que s’enviarà per correu als
veïns) i contenidors oberts com fins ara per al vidre.
Aquest és l’esquema del servei per al nucli de Ripollet, ja que els barris de Tiana i Pont Vell, a causa de la
seva proximitat amb Cerdanyola, mantindran la recollida amb contenidors. Aquest és un model híbrid,
que combina diferents mètodes, per adequar-se a la
realitat social de Ripollet.
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Implantació a partir del mes de juliol
Concretament, a partir de l’11 de juliol està previst
que comenci la recollida porta a porta, que s’aplicarà
a les fraccions de paper i cartró, els envasos i la resta.
La recollida se centrarà només dos dies de la setmana,
fet que evitarà el pas dels camions durant la resta de
dies. A més, el servei al nucli de Ripollet es dividirà en
tres zones amb dies de recollida diferents, per tal que
sigui més eficaç, ja que es podran focalitzar els esforços
del personal de recollida d’escombraries en àrees més
limitades. Els veïns i veïnes rebran, juntament amb la
resta de materials que es repartiran en les pròximes setmanes, el seu calendari de recollida específic.
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Amb aquest sistema, les bosses d’escombraries s’hauran de baixar de casa entre les 20 i les 22 h, i es recolliran aquella mateixa nit. A partir d’aquell dia, a més, es
començaran a retirar els contenidors de paper, envasos
i resta dels carrers de la ciutat. Amb aquest sistema,
desapareixeran el 60% dels contenidors de Ripollet,
la qual cosa permetrà guanyar noves places d’aparcament.
Respecte a les bosses de residus orgànics, que són els
que poden provocar més olors, es continuaran llençant als contenidors situats a la via pública. Es renovaran els actuals contenidors d’orgànica, instal·lant
una tapa que es bloqueja i que s’ha d’obrir amb una
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targeta. Els contenidors d’orgànica es podran fer servir durant tot el dia (de 8 a 22 h). Està previst que
els contenidors tancats entrin en funcionament a
partir de l’1 d’agost. La targeta per obrir-los s’enviarà per correu postal, a partir de mitjans d’aquest mes
de juny. Des de l’Ajuntament, s’insisteix que aquesta
targeta no contindrà dades personals; de fet, serà enviada al domicili i als seus habitants, no a cap persona
concreta. Els contenidors tancats arribaran a la zona
de Tiana-Pont Vell a partir del 5 de setembre.
En últim lloc, els contenidors del vidre es mantindran com fins ara, oberts en tot moment. Això és així
perquè actualment, sense cap altra mesura, ja s’està
reciclant el 60% dels residus de vidre. Una xifra molt
positiva i molt diferent de l’índex d’orgànica reciclada, per exemple, que es queda en un 29%.
Bústies de tèxtil sanitari
El nou sistema de recollida d’escombraries Ripollet
Aporta es complementa amb dos elements més. Per
una banda, s’ubicaran en diferents punts de la ciutat
les bústies per a residus de tèxtil sanitari, és a dir els
bolquers de nadons i els productes d’higiene íntima
per a les dones, majoritàriament. Es tracta d’uns petits contenidors tancats, que també s’obriran amb
targeta, i caldrà demanar-ne accés a Ripollet Aporta
per poder-lo utilitzar. Aquestes bústies se situaran a
diferents carrers, tenint en compte les necessitats del
servei.

Àrees d’emergència per a excepcions
L’altre element complementari són les anomenades
Àrees d’emergència. Es tracta d’espais tancats on s’hi
trobaran contenidors de totes les fraccions i que els
veïns i veïnes podran utilitzar únicament en cas de
necessitat o perquè els horaris del porta a porta no
els vagi bé perquè, per exemple, estiguin treballant en
aquell moment. Hi haurà una àrea fixa al costat de la
nau de serveis del polígon Cadesbank, entre els carrers de Molí i Bilbao (que obrirà de 8 a 22 h), i dues
àrees mòbils, que s’ubicaran de forma itinerant per
la ciutat i tindran un horari de 17 a 22 h. Aquestes
àrees d’emergència només es podran obrir 3 vegades
a la setmana.
Acompanyament dels educadors
ambientals
El nou servei comptarà amb l’acompanyament d’entre 20 i 30 educadors ambientals, contractats amb el
suport de Ripollet Impulsa que, en aquesta primera
fase d’informació, s’encarreguen de reunir-se amb
comerços o comunitats de veïns per explicar el nou
sistema de recollida. També fan xerrades a centres
educatius o entitats. A partir de la implantació del
nou sistema, aquests educadors ambientals tindran
la funció de resoldre incidències, aclarir dubtes i parlar amb aquells veïns o comerços que hagin de millorar la separació selectiva dels residus. En definitiva,
realitzar un acompanyament tant als veïns i veïnes
com als comerciants, per millorar la recollida selectiva que cadascú realitza a casa seva. Un seguiment,
a més, que té l’objectiu d’anar avaluant i refinant el
servei, implicant-hi la ciutadania, fent-los corresponsables de la necessitat de reciclar entre tots.
Podeu trobar tota la informació a ripollet.cat/ripolletaporta, on a més hi ha un apartat de preguntes freqüents on es dona resposta als dubtes més habituals
que poden sorgir respecte al nou servei de recollida
de residus. També podeu resoldre dubtes o demanar
informació a ripolletaporta@ripollet.cat o al telèfon
658 912 786. Per altra banda, s’ha habilitat el nou canal de Telegram de Ripollet Aporta, on s’informarà
periòdicament de l’actualitat i les novetats del servei.
Jordi Sugrañes Solé / Agència

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
Tràmit
en línia

Tramita
la beca
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AGENDA
Dissabte 4

Dimarts 7

Festiu 2022: Ballada
de gitanes
A les 18 h, al pati del Centre
Cultural
Organitza: Colla de Gitanes
de Ripollet

Club de lectura infantil:
El conductor de síndries,
d’Antonio Rubio i Emilio
Urberuaga
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

—
Diumenge 5
Visita guiada a a
l’exposició “Creu Roja.
Cent 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
Jugatecambiental
Pinetons: Com funciona
una depuradora
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Termòmetre
del soroll
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

—

1a trobada de Vida
Creixent
A les 18 h, al Centre Parroquial
Adreçada a persones jubilades
i gent gran de Ripollet, per a la
creació d’un grup de suport, a
través de l’amistat, l’espiritualitat, i
l’apostolat cristià per gaudir d’una
vellesa connectada amb la societat.
Organitza: Vida Creixent
Teatre: Crisis y castigo,
de Jean-Pierre Martínez
A les 19 h, al Teatre Auditori
Organitza: Associació Cultural
Jaume Tuset

—
Dijous 9
Club del còmic infantil:
Sessió de cloenda
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

Veredicte del Concurs de
Cartells de Festa Major
A les 19 h, al Centre Cultural
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 10
Festa de final de curs
del CFA Jaume Tuset
A les 19 h, al Centre Cultural
Cloenda de curs i lliurament de
títols de GES.
A les 20.45 h. Sopar d’alumnes a
la pl. de Joan Abad. Cal comprar
els tiquets amb antelació a la
secretaria de l’escola (8 €).
Organitza: CFA Jaume Tuset
Festiu 2022: N’hi ha
per llogar-hi cadires!
A les 19 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
Animació, música i teatre a càrrec
de Polnord. Per a infants a partir
de 4 anys.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Teatre: Feísima
enfermedad y muy
triste muerte de la
Compra
reina Isabel I
d’entrades
A les 20.30 h,
al Teatre Auditori
La Cia. La Calòrica presenta
una sàtira punyent sobre l’ànsia
de poder, la família i la mort.
Entrades a espectadorsripollet.cat
o a taquilla a partir de les 19 h.
Organitza: AETMV
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Festiu 2022: Cinema
a la fresca
A les 22 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 11
Cloenda de l’esport
escolar
De 10 a 13.30 h,
al Poliesportiu Municipal
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Festiu 2022: Tastet
d’obres de teatre i circ
A les 18.30 h, al pati del
Centre Cultural
Organitza: La Careta Teatre
Festiu 2022: Uncommon
Public Party
A les 23 h, al pati de l’escola
Enric Tatché i Pol
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Uncommon

—
Diumenge 12
Itinerari “Nucli antic.
Origen de la vila”
A les 11 h, sortida des
del CIP Molí d’en Rata
Places limitades. Es recomana
inscripció prèvia a
molidenrata@ripollet.cat
o 935 946 057.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Festiu 2022: Ballada
de sardanes
A les 12 h, al pati del Centre
Cultural
Organitza: Sardanistes de
Ripollet
Espectacles de circ
Diferents hores, al Teatre
Auditori
A les 11.30 h. Actuació dels
grups Piruletas, amb Las risas
curan, i Galetes de Xocolata, amb
El bosque de fantasía. Preu: 6 €.
A les 17.30 h. Actuació del grup
Clown, que presenta Freak Show.
Preu: 4 €.
A les 20 h. Actuació dels grups
La careta del bufón & Aeris La
Careta, amb Circo contemporáneo.
Preu: 6 €. Socis gratuït.
Organitza: La Careta Teatre

—
Dilluns 13
Cafè Literari: La única
historia, de Julian Barnes
De 15.30 a 17 h, al Centre
Cultural
Tertúlia literària oberta a tothom.
Organitza: AETMV

—
Dimarts 14
Cloenda de l’Aula
d’Extensió Universitària
A les 18 h, al Teatre Auditori
Acte de cloenda amb un concert
de la banda de música de la
Societat Coral “El Vallès”.
Organitza: Aula d’Extensió
Universitària
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Acte d’homenatge a les
víctimes per COVID-19
A les 19.30 h, a la pista coberta
del Poliesportiu Municipal
Organitza: AV Can Clos

—
Dimecres 15
Club de lectura ChickLit:
Sessió de cloenda
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
Llegir el teatre: Sortida
a la Biblioteca Elisenda
de Montcada
A les 19 h, a la Biblioteca
Elisenda de Montcada
Trobada amb el dramaturg Jordi
Oriol. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 16
Nits de música: Història
del cinema musical nordamericà (61a sessió, any
2012)
A les 20 h, al Teatre Auditori
Sessió especial dedicada
íntegrament al film Les Misérables,
adaptació del famós musical. Amb
Joana Raja i Lluís López.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
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Divendres 17
Festiu 2022: Faules
A les 19 h, a l’Espai M. Aurèlia
Capmany
Espectacle de titelles a càrrec de la
cia. Teatre Arlequí Titelles. Per a
infants a partir de 4 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Compra
Música:
d’entrades
Las Migas
A les 20.30 h,
al Teatre Auditori
El quartet Las Migas presenta
el disc Libres. Entrades a
espectadorsripollet.cat o a
taquilla a partir de les 19 h.
Organitza: AETMV

Festiu 2022: Cinema
a la fresca
A les 22 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 18
Senderisme: Ruta d’en
Caracremada, etapa
4: Sant Llorenç de
Morunys-Pont de Llinars
Distància: 22,7 km. Desnivell
positiu: 967 m / Desnivell
negatiu: 959 m. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com.
Organitza: Centre Excursionista
de Ripollet

+ Info

Espectacles de teatre
A les 18.30 h, al Teatre
Auditori
Actuació de La Careta Teatre,
del grup Cabaret, amb l’obra
Casos y cosas de la mujer, i el grup
Juveniles, que representa La casa
de Bernarda Alba. Preu: 6 €.
Organitza: La Careta Teatre
Presentació del gual del
riu Sec i del projecte del
parc fluvial del Massot
A les 10 h, al parc Massot
Explicació del projecte durant
una passejada pel gual, fins a
arribar al futur bosc de ribera,
als terrenys fluvials propers al
passatge de l’Ermita. Finalitzarà
amb un petit esmorzar.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB
Xerrada: “L’alimentació”
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 Mercè Vilar, infermera
pediàtrica i educadora. Dins del
cicle El racó de la petita infància,
del Pla Educatiu d’Entorn.
Inscripció prèvia: 935 046 008
o educacio@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Corpus 2022: Recollida
i tallada de la flor
A les 17 h, al c. dels Afores, 11
Pot participar-hi tothom.
Organitza: Associació Cultura
i Tradició

Festiu 2022: Concert
Hora a determinar, al pati
de l’escola Enric Tatché i Pol
Organitza: Associació Musical
Kanyapollet

—
Diumenge 19
Corpus 2022: Mostra
de catifes florals
A partir de les 8 h, als carrers
del nucli antic de Ripollet
S’engalanaran els c. de la Salut,
Afores, Dr. Figarola, Sol, Anselm
Clavé i Nou, i la pl. d’en Clos.
Amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Catifaires.
De 12 a 20 h. Visita de les catifes
acabades.
D’11 a 14h. Exposició
fotogràfica “Les catifes de la
pandèmia” (c. dels Afores, 14).
Exposició de Pessebres de
l’Agrupació Pessebristes de
Ripollet de Nadal 2021.
A les 12.30 h. Ballada de
sardanes a la pl. d’en Clos amb
l’entitat Sardanistes de Ripollet.
Organitza: Associació Cultura
i Tradició
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Infoparticipa: comunicar
pel dret a entendre
Infoparticipa és un projecte concebut l’any
2007 des de la Universitat Autònoma de Barcelona, com una eina electrònica que, a través de
mostrar l’índex de transparència informativa dels
webs d’institucions públiques, pretén facilitar la
participació ciutadana en l’avaluació de l’acció de
govern i les polítiques públiques.

Què falta?
Cultura de la transparència tant en els representants polítics, en els treballadors de les administracions com també en la ciutadania, que encara exerceix poc el seu dret a saber. Els portals, a nivell de
comprensió, ho han fet tot una mica més difícil pel
seu excessiu tecnicisme.

Cinc anys després, el 2012 es va crear des del grup de
recerca Laboratori de Periodisme Comunicació per
a la Ciutadania Plural –avui ComSET–, la plataforma web Mapa Infoparticipa (www.mapainfoparticipa.com) amb la finalitat d’avaluar el contingut en
transparència dels webs dels ajuntaments, consells
comarcals i diputacions catalanes a partir d’aplicar
uns indicadors elaborats sota criteris periodístics,
ja que encara no es disposava d’una Llei de transparència. Aquesta plataforma web, des del seu inici, ha
publicat en obert els resultats de les avaluacions i es
contrasten amb els ens avaluats i amb la ciutadania,
amb l’objectiu de promoure’n la millora. Es tracta
d’una veritable transferència de coneixement entre
la universitat i la societat.
Alhora s’entrega el Segell Infoparticipa a la qualitat
i transparència de la comunicació pública als webs
que assoleixen la puntuació requerida, sempre superior al 75% i més alta en funció dels habitants del
municipi.
En la primera onada (2012-2013) van aprovar
a Catalunya 64 ajuntaments, un 7%, i es van
entregar 48 Segells i ara, en la 9a avaluació
han aprovat 245 webs, un 26%, i s’han entregat 136 segells. Unes xifres encara baixes si tenim en compte que des del 2014 la
Llei de transparència està vigent.

Quins reptes tenim?
El compliment de la llei, facilitant tota la informació possible en obert, informant de manera comprensible i amb criteris periodístics. També fer avaluacions internes i informar-ne a la ciutadania. Així
mateix, evitar l’ús excessivament administrativista
que es detecta en els webs, interactuar més amb la
ciutadania i practicar la innovació digital, però amb
humanisme i proximitat.
El web de l’Ajuntament assoleix
per primera vegada el Segell
Infoparticipa
En aquest context, volem felicitar l’esforç fet per
l’Ajuntament de Ripollet en millorar els continguts
del seu web. Aquest esforç s’ha vist recompensat
amb l’obtenció del Segell Infoparticipa 2021. Encoratgem en continuar treballant en aquesta línia
i sobretot en fer partícip a la ciutadania d’aquesta
informació i del seu dret a saber i entendre.
Marta Corcoy Rius
Coordinadora del projecte Infoparticipa
Universitat Autònoma de Barcelona
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Espectacles de dansa
Matí i tarda, al Teatre
Auditori
A les 11.30 h. Actuació dels
grups Mims, amb l’obra Piratas;
Arlequins, que presenten Tributo
a Dentro del laberinto, i el grup
Trobadors, amb La máquina del
tiempo. Preu: 6 €. Socis gratuït.
A les 17.30 h. Actuació del
grup Faràndula, amb l’obra La
invasión, i el grup Vodevil, amb
Buenos días, princesa (Tribut a
“La vida es bella”). Preu: 6 €.
Socis: entrada gratuïta.
Organitza: La Careta Teatre
Corpus 2022: Missa
Solemne i Processó
de Corpus
A partir de les 18 h,
a la Parròquia de Sant Esteve
18 h. Missa solemne.
A les 19 h. Processó de Corpus
pels c. de la Salut, pl. d’en Clos,
Afores, Dr. Figarola, Sol, Anselm
Clavé i Nou.
Dissabte a la tarda i tot el
diumenge es podrà veure L’Ou
com Balla al pati de l’absis de
l’església (c. Nou). Amb la
col·laboració de la Federació
Catalana de Catifaires.
Organitza: Associació Cultura
i Tradició i Parròquia de Sant
Esteve
Festiu 2022: Mostra
de dansa Ripollet Balla
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Amb la participació de Gimnasio
Gali Ripollet i Ballet Flamenco
Carmela.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dimecres 22

Diumenge 26

Lletres en viu: Paraula de
jueu, de Martí Gironell
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Trobada i tertúlia literària amb
l’escriptor Martí Gironell.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Itinerari “Pont Vell-Tiana:
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

—
Dijous 23
Revetlla de Sant Joan
A partir de les 20 h,
al parc dels Pinetons
Crema de la foguera i espectacle
de foc a càrrec de Diables de
Ripollet. Hi haurà barbacoes i
taules per sopar, barra de bar i
música amb un concert acústic i
sessions de PDs.
Organitza: Col·lectiu Popular
l’Aresta
Revetlla de Sant Joan
A partir de les 21 h,
al c. Nou, 22
Sopar de carmanyola, coca, cava
i ball. Preu: 6 € (socis) i 8 € (no
socis). La vetllada es realitzarà
davant de la seu de l’entitat.
Organitza: Centro Aragonés de
Ripollet

—

Festival de fi de curs
de Dansa Jove Noelia
España
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Organitza: Dansa Jove Noelia
España

—
Dilluns 27
Ikigai Japan Week:
“Com dibuixar cares
manga”
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
Taller a càrrec de Manel Sánchez.
Per a joves majors de 12 anys.
Places limitades. Inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 28
Ikigai Japan Week:
“Cuina japonesa”
A les 17.30 h, al Casal de Joves
Inscripció a joventut@ripollet.cat
i @RipolletJove.
Organitza: Ajuntament
+ Info
de Ripollet
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Ikigai Japan Week:
“Els Nobels del manga
amb Oriol Estrada”
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Xerrada a càrrec d’Oriol Estrada,
divulgador de cultura japonesa
especialitzat en manga i anime i
coordinador de continguts del
Saló del Manga Barcelona.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Nits de música:
“8a Vetllada d’Estiu”
A les 21 h, al Jardí Romàntic
de Casa Padró (Entrada pel c.
del Dr. Figarola)
Actuació de la Banda de la
Societat Coral “El Vallès”.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—
Dimecres 29
Ikigai Japan Week:
“Iniciació a l’escriptura
japonesa”
A les 18 h, al Casal de Joves
Inscripció a joventut@ripollet.cat
i @RipolletJove.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
+ Info

—

Dijous 30
Ikigai Japan Week:
“Com dibuixar
personatges manga”
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
Taller a càrrec de Manel Sánchez.
Per a joves majors de 12 anys.
Places limitades. Inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
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,
680 340 760 i @RipolletJove.
Divendres 3 de juny, a les 18 h
Taller de batuts
Dimarts 7 i 14 de juny,
de 17 a 19 h
Taller de cuina
Divendres 10 de juny, a la nit
Nit al Casal
Dimecres 15 de juny, a les 18 h
Bicicletada
Dilluns 20 de juny, a les 17 h
Estampació de totebags
Dimarts 21 de juny,
a les 16.30 h
Piscina
Consulta tota la programació
a @RipolletJove.

+ Info
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Votació popular del Escull el teu
Concurs de cartells preferit!
de Festa Major
Fins al 7 de juny
Més informació, a ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Obertura de la piscina
descoberta
A partir de l’11 de juny
Obertura només a les tardes.
A partir del 23 de juny
Obertura tant al matí com
a la tarda.

+ Info
1es Jornades de
Literatura Medieval
Ripollet 2022
2 i 3 de juny, al Teatre Auditori
Cal inscripció prèvia.
Informació i reserves a
acasbarcelona@gmail.com o
665 217 202. Més informació a
caminoancestraldesantiago.es.
Organitza: Asociación Camino
Ancestral de Santiago
+ Info
Congrés Cruïlla de
Camins del Saber
4 i 5 de juny, al Teatre Auditori
Cal inscripció prèvia.
Informació i reserves a
acasbarcelona@gmail.com o
665 217 202. Més informació a
caminoancestraldesantiago.es.
Organitza: Asociación Camino
Ancestral de Santiago
Fira Medieval
4 i 5 de juny, a les pl. del Molí
i Pere Quart
S’instal·laran paradetes d’artesania
i gastronomia.
Organitza: Asociación Camino
Ancestral de Santiago i Artistic
Events
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Tramita-les!

Sol·licitud de
les beques escolars
Fins a l’1 de juliol
La presentació de sol·licituds
serà al Casal de Joves, demanant
cita prèvia a ripollet.cat,
o telemàticament a la seu
electrònica (també a ripollet.cat).
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Inscripció als cursos
de català d’introducció
a la llengua oral
Del 27 al 30 de juny
L’Oficina de Català ofereix
al juliol uns cursos de 20 h
d’introducció a la llengua oral
(de dilluns a dijous, 2 h cada dia).
Inscripció presencial a l’Oficina
de Català.
Organitza: Oficina de Català
de Ripollet
Inscripció als cursos
de natació
(octubre 2022-juny 2023)
Fins al 12 de juny
De forma electrònica, a ripollet.
cat. Presencialment, fins al
10 de juny amb cita prèvia al
Poliesportiu Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Inscriu-te!

Sala d’estudi nocturn
Fins al 22 de juny, a la
Biblioteca Municipal
De dilluns a divendres, de 20.30
a 01 h, i caps de setmana i festius,
de 19 a 01 h.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Preinscripció per al curs
2022-2023 del CFA
Jaume Tuset
Del 21 al 29 de juny
Oferta formativa: alfabetització,
castellà, català, anglès,
informàtica, ESO, proves d’accés
a Grau Superior i Universitat.
Cal demanar cita prèvia al
936 914 700
o cfajaumetuset@xtec.cat.
Organitza: CFA Jaume Tuset
Preinscripció per a
l’Escola Municipal de
Música
Fins al 22 de juny
Presencialment, a la secretaria de
l’escola, de dilluns a divendres,
de 16.30 a 20 h. A banda de les
activitats de grup i les classes
d’instrument, l’escola oferirà el
curs vinent classes de cant coral i
un taller de teatre musical.
Organitza: Escola Municipal de
Música

Cursos d’estiu
de La Careta Teatre
Del 27 de juny al 22 de juliol,
al Centre Cultural
Curs intensiu d’estiu de circ
(trapezi, cèrcol i teles). De 17.30 a
21 h. A partir de 12 anys.
Taller d’estiu de teatre i circ.
De 9.30 a 13.45 h. De 3 a 11 anys.
Places limitades. Inscripcions
al 658 795 363.
Organitza: La Careta Teatre
Casal d’Estiu per a gent
gran: A la flor de la vida
Del 27 de juny al 29 de juliol
Excursions setmanals i tallers per
a la gent gran. Inscripcions al 605
660 537.
Organitza: Centre d’Esplai La
Gresca
Inscripcions als cursos
intensius d’estiu de Dansa
Jove Noelia España
Cursos intensius de sevillanes
(nivell inicial) i flamenc (nivell
mitjà i avançat), del 4 al 13
de juliol. Places limitades. Per
inscriure’s, contactar amb l’entitat.
Organitza: Dansa Jove Noelia
España
Patis oberts
Diumenges 5, 12, 19 i 26
de juny, de 10 a 13 h
Activitats familiars a les escoles
Tiana de la Riba, Tatché i Pol
i Anselm Clavé.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Encants dels Aturats
Cada dissabte no festiu,
a la pl. de Pere Quart
De 9 a 15 h, mercat de segona mà,
d’intercanvi i artesania.
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Inscriu-te!

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
Pagament de l’IBI
(Impost a Béns
Immobles Urbans)
Fins al 5 de juliol
Pagament a qualsevol entitat
bancària o caixa d’estalvis de
Ripollet. Pagament domiciliat:
1 de juliol, 1 de setembre
i 1 de desembre.
Formació: “Renova’t:
nous currículums
adaptats a la realitat
laboral postcovid”
13 i 16 de juny
Curs de 8 hores adreçat a
persones en situació d’atur.
Inscripcions a orientacio@
ripollet.cat o 935 807 642.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Formació: Eina
per gestionar el
teu negoci. Compte de
resultats per a persones
autònomes i PIME
13 i 20 de juny, de 9.30
a 13.30 h, en línia
Formació gratuïta i en línia,
per a persones emprenedores i
empreses. Més informació:
935 807 642,
empresa@ripollet.cat
o @RipolletImpulsa.
Inscripcions a ripollet.cat
(Ripollet Impulsa). Durada total:
8 h.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
INSCRIPCIONS
ALS CASALS
D’ESTIU 2022

Inscriu-te!

Casal d’Estiu de La Gresca
Inscripcions: Fins al 17 de
juny, presencialment. De dilluns
a divendres, de 9.30 a 14 h,
i de dimarts a divendres, de
16.30 a 19 h, al Centre Cívic
Mancomunitat.
Contacte: esplai@lagresca.org
o 936 913 675.
Organitza: Centre d’Esplai
La Gresca
Casal d’Estiu de l’AFA
Els Pinetons
Inscripcions: Fins al 17 de juny,
telemàticament a
afaelspinetons.org.
Contacte:
casalpinetons@gmail.com
o 607 837 863.
Organitza: AFA Els Pinetons
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Casal d’Estiu de l’AMPA
Gassó i Vidal
Inscripcions: Fins al 17 de
juny, presencialment, a l’escola
Gassó i Vidal i, telemàticament, a
casalgasso@gmail.com.
Contacte: casalgasso@gmail.com
o 626 578 940.
Organitza: AMPA Escola Gassó
i Vidal
Casal d’Estiu Estimat
Family
Inscripcions: Del 13 al 16 de
juny, telemàticament, al correu
info@estimatfamily.com.
Contacte:
info@estimatfamily.com,
653 864 461 o 932 694 402.
Organitza: Associació Estima’t
Family
Campus Esportiu Futbol
Sala Ripollet
Inscripcions: Fins al 17 de juny,
dimarts i dimecres de 17 a 19 h, a
l’oficina de l’entitat (a la primera
planta del CFA Jaume Tuset).
Contacte:
futbolsalaripollet@gmail.com
o 618 580 470.
Organitza: Associació de Futbol
Sala de Ripollet
Campus d’Estiu BSGR
Inscripcions: Fins al 17 de
juny, de 17.30 a 19 h, a l’escola
de bàsquet o, telemàticament, al
correu coordinacio@bsgr.org.
Contacte: coordinacio@bsgr.org
o 672 191 547.
Organitza: Escola de Bàsquet
Sant Gabriel de Ripollet

16

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 027 — Juny 2022

Casal d’Estiu Sergi Miras
Inscripcions: Fins al 17 de juny,
a casalsergimiras@gmail.com.
Contacte: 633 776 935.
Organitza: Club Hoquei Ripollet
Casal d’Estiu CBR
Inscripcions: Fins al 17 de juny,
dimarts i dijous, de 17.30
a 19.30 h, al Pavelló Municipal
Francesc Barneda.
Contacte:
clubbasquetripollet@gmail.com,
678 425 068 (de 9 a 16 h)
o 679 356 456 (de 16 a 20 h).
Organitza: Club Bàsquet
Ripollet
10è Casal d’Estiu CF
Ripollet
Inscripcions: Fins al 17 de juny,
de 17 a 20 h, a les oficines del
club.
Contacte: cfripollet@gmail.com,
689 777 358 o 935 759 063.
Organitza: CF Ripollet
Tennis Summer School
Inscripcions: Fins al 17 de juny,
de 17.30 a 18.30 h, al Poliesportiu
Municipal.
Contacte:
escola@clubtenisripollet.es
o 654 525 711.
Organitza: Club de Tennis
Ripollet

—

Exposicions
CENTRE CULTURAL
Sala 1
Del 2 al 8 de juny
“Tots junts construïm
una comunitat millor.
Projecte Servei
Comunitari 21-22”
Mostra sobre el projecte de servei
comunitari, que té per objectiu
que l’alumnat de secundària
conegui entitats de la ciutat i
pugui participar fent voluntariat
en alguna d’elles.
Organitza: IES Can Mas
Del 9 al 17 de juny
“Encaje con amor”
Mostra de treballs dels alumnes
del taller de Puntes de Coixí del
Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Del 20 al 30 de juny
“La màquina del temps”
Mostra de treballs dels alumnes
del taller d’Arts Plàstiques del
Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Sala d’Art
Del 2 al 16 de juny
“Macedoniart”
Mostra de treballs dels alumnes
del taller de Pintura C del Centre
Cultural.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Del 16 al 30 de juny
“Ens mou la música”
Mostra de treballs dels alumnes
dels tallers de Pintura A i B del
Centre Cultural.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

+ Info

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fins 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
Fins 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.
Organitza: Creu Roja i
Ajuntament de Ripollet
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PRIMER PLA
Estela Rodríguez
Concursant del Talent Show “Eufòria” de TV3
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Segueix-la
a xarxes!

“Molta gent ha sabut
per la tele que cantava”
Com estàs després de finalitzar el concurs?
Se m’ha fet molt dur, perquè quan em van eliminar
portàvem 8 o 9 setmanes amb el ritme frenètic dels
assajos i les gales, compartint amb els companys 12 hores diàries. Però, malgrat m’han eliminat, he guanyat
molt. En definitiva, és un joc i ja vam guanyar el dia
que vam entrar al concurs. Per a mi, que mai havia fet
res en el món de la música, ja vaig guanyar el dia que
vaig passar el primer càsting... Ara et dic això, però l’endemà de l’eliminació vaig acabar plorant pels racons de
casa (riu).
Com és que vas decidir presentar-te al càsting?
Jo no em vaig presentar. Una amiga va enviar un vídeo meu i, en passar el primer càsting, em vaig adonar
que això anava de debò. Em vaig plantejar fins i tot no
presentar-me, però aquell primer càsting em va donar
molta confiança. De les 1.500 persones que ens vam
presentar, només 91 vam passar el primer tall.
Com era la teva vida abans d’“Eufòria”?
Doncs, com moltíssima gent, m’aixecava a les 6 del
matí i me n’anava a treballar a una xarcuteria. Era una
altra rutina, una vida normal. Però, de cop i volta, als
25 anys, la meva vida ha canviat totalment. Ara surto
al carrer i la gent em reconeix i m’atura per felicitar-me
o saludar-me. Això se’m fa estrany... Encara no sé com
he de gestionar-ho, em quedo parada, sense saber què
dir. De fet, em fa molta vergonya.
Sabies que tenies aquest talent?
No gens. Jo cantava a casa i sabia que ho feia bé, però

no creia que fos prou bona per mostrar-ho. A l’escola
Anselm Clavé i a l’institut Lluís Companys, on vaig estudiar, tenia pànic escènic quan tocava cantar a classe
de música. De fet, hi ha família meva que no sabia com
cantava i que ho ha descobert veient TV3.
Coses positives i negatives del teu pas pel
programa.
L’aspecte negatiu és la pressió a través de les xarxes,
que ens ha afectat a tots i jo no ho he sabut gestionar.
Pensa que jo abans tenia a Instagram 200 seguidors,
i ara en tinc 5.000. M’han afectat moltíssim alguns
comentaris, però he trobat molt suport en l’equip del
programa. L’aspecte positiu de l’experiència és que he
guanyat moltíssima confiança en mi mateixa. La música la veia com una afició i ara penso que, si m’esforço,
pot ser la meva feina.
Què faràs ara?
Estic oberta a qualsevol cosa que em porti la música. El
que més m’agradaria és poder fer la meva pròpia música i treure un disc; però també tinc clar que em vull
formar per arribar a ser millor cantant. Com la Mariona, que és una crack, perquè fa 15 anys que estudia
música i la seva veu és perfecta. Jo tinc l’instrument
que tinc, però no el domino. No l’he treballat mai, i
m’encantaria que algú em guiés i m’ensenyés per cantar
millor... Vull fer classes i créixer com a
artista, perquè sempre pots aprendre’n.
Toni MIralles
Jordi Sugrañes Solé / Agència
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EN BREU
La Biblioteca Central, un lloc
de trobada, creació i estudi

Mira el
vídeo!

Més de 800 persones han participat en les darreres setmanes en el procés participatiu “Creixe:ment. La cultura per seguir avançant”sobre els
usos de la futura Biblioteca Central, que es projecta que estigui ubicada
al barri de Can Mas. Entre les diverses propostes destaquen que la biblioteca sigui un lloc de trobada i relació social; un espai acollidor; un lloc
viu i de creació, i un espai de silenci que permeti l’estudi.

Acte de reconeixement als
treballs de recerca de Batxillerat

El Teatre Auditori va acollir el passat 24 de maig l’acte de reconeixement dels millors treballs de recerca de Batxillerat dels alumnes
dels instituts de Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda i Montcada
i Reixac. En total, han estat reconeguts 17 treballs, 6 dels quals
ripolletencs. Isabel García Ripoll, alcaldessa de Sta. Perpètua,
Laura Campos Ferrer, alcaldessa de Montcada i Reixac, i José M.
Osuna López, alcalde de Ripollet, van entrevistar els alumnes per
conèixer de primera mà els seus treballs de recerca.

La literatura medieval
i els camins de
peregrinació es
donen cita a Ripollet

Del 2 al 5 de juny, el Teatre Auditori acull dos esdeveniments culturals organitzats per l’Asociación
Camino Ancestral de Santiago. Se
celebren les Jornades de Literatura
Medieval els dies 2 i 3, una trobada
amb més de deu conferències centrades en l’Edat Mitjana a través de
la literatura. Els dies 4 i 5 de juny,
es durà a terme el Congrés Cruïlla
Camins del Saber, on es parlarà de
diversos camins de peregrinació. El
Congrés es completarà amb una
Fira Medieval que omplirà la plaça
del Molí amb paradetes d’artesania
i gastronomia. Cal inscripció prèvia a les conferències a 665 217 202
o a acasbarcelona@gmail.com.

S’amplia la zona de vianants dels caps de setmana

A partir del pròxim 4 de juny, entra en vigor l’ampliació de la rambla de vianants dels caps de
setmana i els festius al centre de la ciutat. La zona tallada al trànsit era pràcticament tota la rambla
de Sant Jordi. Ara se li afegeix la rambla de Sant Esteve. Així doncs, l’àrea dedicada al passeig i l’esbarjo abasta des del carrer de Pizarro fins al carrer de la Mercè. La zona de vianants, a més, estrena
nou horari d’estiu, de manera que, de juny a setembre, el tall al trànsit s’allargarà des de dissabte
a les 16 h fins a les 0.30 h de dilluns, i els festius, de 10 a 00.30 h. D’octubre a maig, l’horari de la
rambla de vianants serà de dissabte a les 16 h, fins diumenge a les 22 h, i els festius, de 10 a 22 h.
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TEIXINT VINCLES
Emprenedors digitals
Joves de Ripollet
proven fortuna en
negocis per Internet
+ Info
wx-academy.com
Rubén López (31 anys) és un atleta olímpic de Ripollet, que coneix a duresa de l’esport d’alt nivell i també
de l’empresa tradicional, pel gimnàs Bunkay, que regenten els seus pares des de fa prop de 40 anys. Ara, al
final de la seva brillant carrera esportiva, s’ha decidit a
transmetre tota la seva experiència i formació creant la
primera plataforma en línia especialitzada en gimnàstica artística, cross trainning, cal·listènia i preparació
física, que duu el nom de wx-academy.com.
WX són les sigles del seu canal de Youtube, Warmaxinso (abreviatura de “War Machine” i el pseudònim
Xinso), amb més de 72.000 subscriptors i centenars
de vídeos d’entrenaments, estil de vida i consells de
nutrició. El 2019, amb la pandèmia, es tanca al gimnàs
a entrenar i gravar l’actual biblioteca multimèdia, amb
el suport de la seva parella, Anna Prat. També ha estat
essencial en l’aventura la col·laboració dels gimnastes
Asem-March, Enrique Navarro i José López, el saltador Adrià Garcia i l’assessora financera, Tania Lara.
López recorda que “aquesta etapa va
ser una bogeria, perquè combinava
les gravacions amb l’entrenament
pels JJOO de Tòquio. Em passava
de 7 de matí a 9 de la nit entrenant i
gravant, fins que al cap de 6 mesos em vaig
lesionar del colze, de la tralla que m’havia
donat”. Els enregistraments han continuat
al CAR de Sant Cugat i el Club Gimnàstic
Sant Boi.
Aquesta nova web/app té 1.500 vídeos, ordenats per disciplina, nivell,

material, grups musculars, etc. Segons Rubén López,
“fins al moment no hi havia pràcticament informació,
llibres, ni vídeos d’aquest tipus d’esports. I ara posem
els coneixements d’un gimnasta olímpic i tota la seva
trajectòria esportiva en aquesta plataforma, col·locant
la gimnàstica d’alt nivell en una posició assequible a
tothom, sense importar on visqui, ni l’edat ni nivell
que tingui.
La plataforma wx-academy.com, que és de subscripció de pagament, serveix per entrenar, formar entrenadors i accedir altres serveis de comerç electrònic vinculats a l’esport i vida saludable. Rubén López ha fet el
llançament des de Califòrnia, meca d’emprenedors i la
indústria de l’esport i l’entreteniment, on resideix actualment, entrena i treballa d’imatge d’un important
gimnàs nord-americà.
+ Info
timegolds.com
Aquesta empresa, amb seu a Ripollet, ha estat creada per l’emprenedor Marco Trillo i l’educador social
Roman Maymó. Es tracta d’una plataforma de serveis vinculada al cotxe particular, a través de negocis
de neteja i tallers mecànics concertats i una xarxa de
conductors professionals verificats. Permet des que
et portin rentar el cotxe, a passar-li la ITV o canviar-li
les rodes. Però el tret distintiu d’aquesta
startup és el servei de “butdriver”, amb conductors que s’encarreguen des de tornar-te a
casa en el teu cotxe després d’una nit de festa
o dels trasllats a l’aeroport. Segons els seus
promotors, la iniciativa permet universalitzar aquests serveis
Premium pels seus
preus low cost i,
de pas, evitar
accidents i
multes.
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Opinió
Arriba el Ripollet Aporta

L’últim cap de setmana de juny començarà de forma progressiva la
posada en marxa del nou sistema de recollida de residus, el Ripollet
Aporta. És tema de conversa en molts espais quotidians: botigues,
escoles, terrasses. Normal: és un canvi que ens afectarà a totes les
persones que vivim a Ripollet!
Segons els resultats que dóna l’Agència de Residus sobre la nostra recollida –que es confirma en aquestes converses–, és una majoria qui
no separa els residus. Tot i disposar dels cinc contenidors i, per tant,
tenint les facilitats per separar i dipositar els residus de forma correcta,
és un percentatge molt petit de persones les que ho fan.
Aquest és el gran canvi del Ripollet Aporta: que ara ho haurem de fer.
Separar de forma correcta l’orgànica, la resta i els envasos és el repte
en què ens hi haurem de posar totes les persones que vivim a Ripollet. Comptarem amb educadors ambientals que ens ajudaran en
el canvi, que ens acompanyaran i ens ensenyaran a separar correctament.
A més a més, per facilitar aquesta transició, no es fa porta a porta
de la fracció orgànica, sinó que aquest contenidor es manté a la via
pública.
Que el Ripollet Aporta funcioni dependrà de tots nosaltres. Només
si estem disposades a fer una adaptació en els hàbits diaris a la llar i
ens fem responsables del que generem, podrem canviar els resultats.
Per què creiem que és necessari? Perquè podem, amb un petit canvi
d’hàbits, ajudar a millorar la vida i la salut del planeta. Venim d’una
onada de calor a mitjans de maig que ens ha ofegat com si fóssim
en ple agost. Si separar bé els residus és el nostre granet de sorra per
aturar el canvi climàtic, fem-ho. Separem bé els residus.
Més de 200 municipis de Catalunya ja ho estan fent. Però la majoria
de la població vivim a les ciutats i d’esquena a aquesta realitat. Cal
que les ciutats també formem part de la transició ecològica si volem
que sigui efectiva.
Citant David Harvey, les ciutats com Ripollet, i Sant Adrià i Santa
Coloma i el barri de Sant Roc a Badalona, també tenim drets. Dret a
reconstruir-nos com ciutats que erradiquin la pobresa i la desigualtat
social i que, alhora, erradiquem la ferida de la degradació ambiental.

El Porta a porta empezará sin
el consenso e información hacia
la población

Ripollet empezará en un mes el nuevo sistema de recogida de residuos Porta a Porta. El nuevo sistema llegará a nuestros hogares sin el
consenso de la población y sin haber sido informada.
El PSC pidió hace meses que se hiciera una consulta pública para
que fuese la población quien con toda la información pudiese
decidir sobre este importantísimo cambio en la forma de recoger
nuestros residuos. Desde el gobierno se nos manifestó que no iban
a consultar nada y que era una decisión política del equipo de gobierno.
¿Dónde quedó aquello del pueblo decide y el gobierno obedece?
Desde el PSC siempre nos hemos manifestado en contra del modelo que nos ha impuesto de forma unilateral Decidim Ripollet.
Nuestra propuesta era empezar con una implantación progresiva
del nuevo modelo de recogida de residuos, empezando por las zonas
con menor densidad de población y que fuésemos aprendiendo de
los errores y los problemas antes de ampliar el sistema a otros barrios
con mucha mayor densidad. Siempre hemos considerado que un
cambio de este tipo se tiene que hacer poco a poco y no de golpe de
un día para otro en una ciudad de casi 40.000 habitantes.
Siempre hemos manifestado que no queríamos ser la primera ciudad importante del Área Metropolitana de Barcelona en implantar
este modelo en toda la ciudad, hubiésemos preferido esperar a ver
cómo funcionaba en otras ciudades similares a la nuestra y entonces
haber tomado las decisiones más adecuadas, con el conocimiento de
lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otras ciudades.
Decidim Ripollet no nos ha escuchado y con su mayoría política
ha hecho lo que han querido. Son 10 regidores que tienen el apoyo
para todo del regidor no adscrito de ERC. Han basado sus decisiones en su dogma político, lo primero su ideología y después ya
vendrán los vecinos y vecinas. Intentaron lo mismo con la municipalización del agua.
El problema radica en que el contrato que han firmado tiene una
duración hasta septiembre de 2029, con un presupuesto para la recogida de residuos de 2,8 millones de euros cada año. Cambiar este
contrato no será sencillo, pero nuestro compromiso es revisarlo si
llegamos al gobierno y cambiar lo que no funcione correctamente.
Siempre hemos estado a favor de mejorar nuestros índices de recogida selectiva, ya deberíamos estar reciclando el 50% de nuestros residuos y no llegamos ni al 40%. Es responsabilidad de la ciudadanía
mejorar, pero desde la administración también se tiene que ayudar
y no pasar toda la responsabilidad a la población.
Desde el PSC estaremos muy atentos al funcionamiento del nuevo
sistema y si no funciona pediremos, de inmediato, cambios y mejoras.
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Por un Ripollet de todos

Encaramos el último año de legislatura y al gobierno municipal de
DECIDIM le quedan muchos deberes por hacer. Desde Ciudadanos hemos apremiado una y otra vez sobre aquellos asuntos que
consideramos de vital necesidad para que Ripollet se convierta en
un municipio de primera, pero nuestros gobernantes no lo consideran prioritario.
Veamos unos cuantos ejemplos:
1º La apuesta por el NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE
BASURAS denominado Porta a Porta, será un fracaso que comportará el rechazo de los vecinos y un incremento en el coste del
recibo.
2º El RIO RIPOLL, a su paso por Ripollet, sigue estando repleto
de huertos y cañaverales, siendo muy tímidas las actuaciones llevadas a cabo.
3º Nuestro municipio está sometido a una presión fiscal sin precedentes. Es necesario BAJAR EL IBI y luchar enérgicamente para
OPONERNOS AL TRIBUTO METROPOLITANO, que se
nos aplica de una manera arbitraria e injusta.
4º El APARCAMIENTO en Ripollet sigue siendo una asignatura pendiente. Ni las zonas reguladas funcionan ni la Corporación
realiza inversión alguna en facilitar la itinerancia del aparcamiento
en el centro de la población (véase en Cerdanyola, ciudad vecina,
donde el aparcamiento se puede regular mediante una aplicación
de móvil).
5º La MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA ha
sido un error más de este gobierno que con su empecinamiento
conseguirá que el coste a la ciudadanía aumente.
6º La RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD quedará una vez
más como la gran asignatura pendiente por la escasa incidencia que
este gobierno tiene con el de la Generalitat (ni residencia ni hospital
comarcal).
7º Ya nadie se acuerda del ECOPARC. A pesar de los episodios de
contaminación, no interesa poner encima de la mesa, lo que cuando quienes gobernaban eran oposición no paraban de denunciar.
8º Los PARQUES de nuestra ciudad se encuentran sucios y con escaso mantenimiento del mobiliario urbano. Sin embargo, siendo de
los municipios más pequeños del Vallès Occidental, nuestro índice
de gasolineras por metro cuadrado es de los primeros.
9º La seguridad ciudadana no se optimiza con una gestión integral
de la misma. Reivindicamos una vez más, como hace Cerdanyola,
una gestión mixta de patrullas entre Policía Local y el cuerpo de
Mossos d’Esquadra.
CONCLUSIÓN: el gobierno que un día prometió un cambio podría haber sido “más de lo mismo”, pero ha optado por ser “menos
de lo mismo” y, como decimos en román paladino, para este viaje
no hacían falta estas alforjas.

Somos ciudadanos de Ripollet,
pero no tontos
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Este equipo de gobierno se ha propuesto “SÍ o SÍ” hacernos tragar
con este peculiar sistema de recogida de residuos que no ha funcionado en prácticamente ninguna población donde lo han implantado.
Antes, le llamaban “PORTA A PORTA”, ahora para hacerlo más
atractivo y vender mejor el producto a la ciudadanía le llaman “RIPOLLET APORTA” el nuevo sistema de recogida de residuos.
Desde el GRUPO MUNICIPAL SOM RIPOLLET seguimos denunciando, tal y como ya publicamos en la sección de Microscopi
de la Revista de Ripollet, en este boletín municipal volvemos a insistir para pedir que frenen ahora que están a tiempo esta bárbara
decisión.
Siempre nos han dicho que en los temas importantes realizarían
procesos participativos y/o consultas populares, por lo menos así
lo han hecho con los presupuestos municipales… O, al menos, es
lo que nos dicen. Pero como ellos se lo guisan y ellos se lo comen,
y como tampoco no hay nadie que verifique estos resultados... La
verdad es que todo esto huele a “tongo”.
Cuando decimos que “somos ciudadanos de Ripollet, pero no
tontos”. Ya lo dice el anuncio de TV, conminando a las entidades
bancarias a que hagan más sencillo el uso de nuestro dinero. Para
ello, sólo hay que entrar en la página web del Ayuntamiento (quien
disponga de servicios de internet) y ver el complejo sistema donde
nos explican: las zonas, los días de recogida, cuando podemos llevar
nuestra basura al contenedor y abrirlo con una aplicación del móvil
o una tarjeta electrónica que nos darán... ¡Prueben, prueben! Y vean.
En consecuencia:
1.- NOS IMPONEN un nuevo sistema de recogida de residuos
erróneo,
2.- NO CONSULTAN al ciudadano ni realizan proceso participativo alguno y para más complicación,
3.- NO INFORMAN e imponen un complejo sistema de cuadrantes, de horarios y de días que hacen difícil que el ciudadano medio
pueda comprender con facilidad.
Y volvemos a insistir, Ripollet precisa con urgencia un nuevo gobierno que sepa gestionar los recursos, que priorice los intereses
generales de la población, con una ciudad limpia, con unos parques
bien cuidados, iluminados y seguros y de una vez por todas se priorice y se construya “la residencia y el Hospital Ernest Lluch”. Esos
son los problemas que tenemos de verdad y no hace falta que este
desastroso grupo de personas que nos gobierna en Ripollet cree
nuevos.
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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)

Vota el cartell
de la Festa Major
2022!

De l’1 al 7 de juny, a ripollet.cat

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 Clàssics contemporanis (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 (3r) / Així Som Aspasur (4t)
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) /
Gitanes a la ràdio - Gitanes de Ripollet (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.

Vota el teu
preferit!
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Dijous 9 de juny a les 19 h,
al Centre Cultural
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FEM MEMÒRIA
20 anys de la
recuperació de les
catifes florals

+ Info

Després de dos anys de pandèmia, el diumenge, 19 de juny, els carrers del nucli antic de Ripollet
es tornaran a guarnir amb les tradicionals i artístiques catifes florals i altres elements singulars de la
Festa del Corpus, com ara “L’ou com balla”. L’Associació Cultura i Tradició va recuperar la festa l’any
2002 i l’ha mantingut, l’ha fet créixer i ha portat el nom de Ripollet pel món, amb la confecció de catifes a Estats Units, Japó, Mèxic, Itàlia, Malta, etc. A aquesta efemèride se suma el fet que és el primer any
que es farà sota la denominació de Festa d’interès local, aprovada al Ple Municipal de setembre de 2019.
Les catifes de flors van intrínsecament lligades a la festa de Corpus i tenen el seu origen en
la Processó. La festa de Corpus se situa en plena primavera, amb abundància de tota mena
de flors i verds que seran la matèria primera per fer enramades, guarniments i catifes. La
festa de Corpus Christi es remunta al s. XIII. Barcelona va ser una de les primeres ciutats
del món en celebrar-la. L’any 1320 es converteix en la manifestació cívica, religiosa i festiva
més important de la ciutat. El fet que la processó surti al carrer donarà peu a la confecció
de catifes florals pels carrers on passarà. Des del principi, el dia de la festa, els carrers canvien d’imatge, es guarneixen balcons, es fan enramades i a terra es llencen flors, en especial
ginesta per la seva dolça fragància, tot per dignificar el pas de la Custòdia Eucarística. Seran els mateixos veïns dels carrers qui s’encarregaran de fer tots aquests guarniments, per
això, aquesta celebració tindrà, des de sempre, caire popular i de participació veïnal, que
s’encarregarà d’escampar flors pels carrers i que amb el temps, es convertiran en formes i
dibuixos, donant al naixement de les catifes de flors.
Malauradament, en l’actualitat, l’entitat organitzadora de les catifes florals de Ripollet,
l’Associació Cultura i Tradició, ens trobem en una situació difícil i complicada: sense recursos econòmics i sense aportació municipal. Enguany es farà càrrec de
la despesa la Federació Catalana de Catifaires. Ha estat aquesta l’única
solució possible per salvar la festa i garantir el seu autèntic sentit.
L’art efímer de les catifes florals optaran l’any que ve a la declaració per la Unesco de
Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Els costums i les tradicions són patrimoni dels pobles
i ciutats i és un deure de les institucions donar-els-hi suport i protecció, perquè són les nostres
arrels i el nostre segell identitari. Són, en definitiva, l’ànima d’un poble i si es treu aquesta
ànima, què ens queda?
Pere Padró
President de l’Associació Cultura i Tradició
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LA CONTRA

+ Info

Carles Gràcia i Virtuts Luján
Director i secretària de l’IE Els Pinetons
Els Pinetons celebreu
15 anys. Com van ser
els inicis?
CG: En aquell moment, no
sabíem on s’ubicaria l’escola,
així que les companyes de l’Escola El Martinet ens van acollir
a casa seva, a les seves aules. El
primer any va ser molt familiar;
només teníem nens i nenes de 3
anys, un total de 75 infants.
Els Pinetons s’ha
convertit en referent.
CG: La nostra gran lluita des
del primer dia és la defensa de la
qualitat i de la dignitat de l’educació pública. Però crec que l’important és entendre que l’equip
de mestres de cada escola respon a
les necessitats del seu alumnat i del
seu entorn, així es construeixen els
projectes educatius.
En quin moment us
plantegeu ser institutescola?
CG: Ho demanem per primer cop
al curs 2009-2010, però no va tirar
endavant. Qui va liderar la reclamació de ser institut-escola va ser
la comunitat educativa, concretament les famílies. La seva participació és un dels trets característics
d’aquesta escola.
Quines singularitats té
l’IE Els Pinetons?

—
“Qui va liderar
la reclamació de
l’institut-escola
van ser les
famílies”
—
VL: Un aspecte diferent és la seva
mirada sobre l’infant. Tenir en
compte que al davant tenim infants
i joves cadascú amb la seva personalitat, el seu moment maduratiu.
Com a mestres, intentem entendre
el moment particular de cadascú i
oferir oportunitats d’aprenentatge, adequant-nos a aquestes circumstàncies. Així doncs, la tasca
d’acompanyar els infants fa que la
feina dels mestres sigui molt creativa, obliga a reflexionar i repensar
tot allò que fem, és un treball molt
interessant i enriquidor.
Quants infants i docents
sou actualment?
CG: Tenim 798 infants i joves i, de
docents, hem arribat a ser 84 mestres.
VL: Ja fa temps que som un equip
força estable, però a nivell adminis-

tratiu és moltíssima feina,
ja que amb aquestes xifres podríem estar parlant
d’una empresa. A més, la
feina de secretaria l’hem
de fer sense una formació
específica. Per tant, hem
d’aprendre’n de forma autodidacta.

El curs vinent
acaba la primera
promoció d’ESO.
Què n’espereu?
CG: Un objectiu que sempre hem tingut és que acabin esdevenint persones amb mirada crítica
i constructiva, de responsabilitat i
consciència vers la societat, que vulguin aportar millores per al futur.
VL: Espero que puguin trobar quin
és el seu camí i el segueixin. Els auguro un futur ple d’oportunitats.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes Solé / Agència

