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11 de setembre de 2022
L’Ajuntament de Ripollet celebra l’acte institucional
amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya,
que tindrà lloc a la plaça de l’Onze de Setembre,
davant el monument de Rafael de Casanova.
Novament, podeu seguir aquest acte
a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.

PROGRAMA
A les 10 h
—Ofrenes florals de les entitats i associacions
de Ripollet
—Ofrena institucional de l’Ajuntament
L’acte comptarà amb l’actuació de la Societat Coral
“El Vallès”, representada per Veus del Vallès.

Ajuntament de Ripollet
@AjRipollet
@ajripollet
@AjRipollet
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DESTAQUEM

Torna el col·le
Després d’un tòrrid estiu, el nou curs arrencarà
aquest mes de setembre amb una important novetat,
que és la baixada de la ràtio de P3 (309 inscrits) a 20
alumnes per aula a les escoles públiques, mentre que
la concertada continua amb 25. Entren a 1r d’ESO
472 alumnes i es manté la ràtio de 30 alumnes.
L’escola Anselm Clavé passa a tenir doble adscripció,
a l’Institut Lluís Companys i ara també al Palau Ausit. Aquest any també s’amplia el nombre d’aules: l’escola Anselm Clavé recupera una aula de P3 i l’Institut-Escola Els Pinetons, la 3a aula de 1r d’ESO, com
els instituts Can Mas, Lluís Companys i Palau Ausit.
D’altra banda, creix significativament el nombre de
places reservades a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), que abans eren
d’una mitjana de 2 per aula i ara s’amplien, segons demanda/valoració, entre les 3 i les 9 places de NESE.
Quant a les Escoles Bressol Municipals, enguany
s’han exhaurit les places, principalment per la recent
gratuïtat de P2 decretada per la Generalitat i la tarifació social de la resta de grups aprovada per l’Ajuntament. Per la seva part, l’Escola Municipal de Música
es manté estable, amb 66 matrícules i el Centre de

Formació de Persones Adultes Jaume Tuset continua amb molta empenta, amb 571 matrícules.
Com cada any, durant les vacances escolars, l’Ajuntament ha aprofitat per fer reparacions i millores als
centres educatius. Amb un cost de prop de 74.000 €,
a l’escola Anselm Clavé s’han fet diferents actuacions
a l’edifici antic, amb més de 100 anys d’història, com
ara el tractament d’humitats de la planta baixa i la
substitució d’una seixantena de lluminàries antigues
per LED. També s’ha treballat en la millora del rendiment de la calefacció i les condicions acústiques del
menjador. A l’Institut-Escola Els Pinetons s’han fet
modificacions en diversos espais per a usos de laboratori i aula de tecnologia, amb un cost d’uns 17.000 €.
Finalment, arriba una obra molt esperada, l’acabament del parc inclusiu de la plaça del Molí. Consistirà en la instal·lació de diversos jocs infantils sobre
paviment de cautxú. La inversió tindrà un cost aproximat de 45.000 €. La iniciativa ha estat aturada durant mesos a causa d’un incompliment de l’anterior
empresa adjudicatària. Va ser idea dels alumnes de 4t
de l’Institut Can Mas, en el marc dels Pressupostos
Participatius, sota el lema “Un parc per a tothom”.

4

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 029 — Agost-Festa Major 2022

REPORT

Consulta el
programa!

La tornada
a la normalitat
de la Festa Major
Ripollet es prepara per viure aquest 2022
una Festa Major com les d’abans, un retorn a la
normalitat després de dos anys sota els efectes de
la pandèmia. El 2020 es va haver de suspendre i
el 2021 encara s’arrossegaven les restriccions per
motius sanitaris. Però aquest 2022, la Festa Major
torna amb tota la força, més de 90 actes culturals
que es repartiran entre 30 espais diferents de la
ciutat, acostant-se a tots els barris. La Festa Major 2022 recuperarà alguns actes que fa dos anys
que no se celebren i incorpora algunes novetats
i modificacions que ja es van dur a terme l’any
passat. Del 26 al 29 d’agost, es gaudirà d’un programa d’activitats que té presents els eixos principals que caracteritzen la Festa Major de Ripollet:
participació, descentralització, una festa popular
amb identitat pròpia, que vetlli per la sostenibilitat i amb perspectiva de gènere i, com ja va sent
tradició, el dijous es farà “La Prèvia” del Col·lectiu Opoular l’Aresta.

Tornen activitats emblemàtiques
La novetat més destacada de l’edició d’enguany de la
Festa Major és que algunes activitats culturals es tornaran a fer després de dos anys. Per exemple, Diables
de Ripollet tornaran a sortir als carrers de la ciutat
amb els seus tradicionals correfocs i la Mostra de Bestiari. L’any passat van optar per oferir un espectacle de
foc al pati de l’Institut Can Mas amb el públic assegut.
Aquest 2022, Diables recuperen el Correfoc Infantil
(divendres 26, 20.45 h) i, a més, celebraran la tradicional Cercavila Infernal (dissabte 27, 21.15 h) amb
colles convidades i un canvi de recorregut, amb sortida
des de la plaça de la Constitució i arribada a les pistes
de l’ESBAR, on es recitaran els Versots. Així mateix,
la 18a Mostra de Bestiari tornarà a omplir les pistes de
l’ESBAR diumenge 28 al matí.
Una altra activitat que retorna és la Baixada de Carretons, que dissabte 27 al matí celebrarà la seva 14a
edició, amb sortida des del carrer de Cervantes i arribada a la rambla. La Festa Major s’acomiadarà dilluns
29 a la nit amb el tradicional Ball de Confetti, que
enguany oferirà dos espectacles simultanis diferents.
Se celebrarà un Confetti per a veterans a la rambla
de Sant Jordi amb el carrer de Sarrià de Ter, a càrrec
de La Banda del Coche Rojo, al mateix temps que el
parc dels Pinetons acollirà el Ball de Confetti amb
la Banda Neón. A més, s’incorpora una nova sessió
del Confetti per a un públic adolescent, diumenge
28 al vespre, a l’escola Josep M. Ginesta. També cal
destacar que, després de dos anys, es recupera la zona
de xiringos al recinte firal.
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Alguns canvis per la COVID es queden
Els dos anys de pandèmia han provocat que algunes
activitats es replantegessin o canviessin d’alguna manera. Des de la Comissió de la Festa Major, s’ha decidit
que alguns d’aquests canvis es mantinguin en l’edició
d’enguany. Així doncs, s’han traslladat els focs artificials al dilluns 29 (22 h), i es llençaran des de tres punts
diferents de la ciutat, tal com ja es va fer l’any passat.
Per altra banda, també es mantenen de l’edició passada la trentena d’espais on es repartiran les diferents
activitats de la Festa Major. D’aquesta manera, es
continua treballant i fomentant la descentralització
de la Festa, un dels seus eixos fonamentals. Una vintena d’entitats van reafirmar aquest objectiu, al mes
de febrer, en la jornada participativa organitzada per
la Comissió de la Festa Major per recollir idees d’entitats i associacions.
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Més activitats per als joves
La Comissió de la Festa Major també va recollir la
proposta sorgida en aquesta jornada participativa
que es programessin més activitats per a un públic
jove. El pati de l’Escola Josep M. Ginesta es convertirà durant els dies de la Festa Major en un espai de
música i punxadiscos, que oferirà cada nit una actuació. En destaca el concert del grup Guineu (diumenge 28, 23 h), banda terrassenca d’indie pop en català.
Així mateix, s’incorpora una nova activitat per als
joves de Ripollet, una jornada d’E-Games al Centre
Cultural (diumenge 28, 10 h) que espera aplegar joves aficionats als videojocs i la tecnologia. De l’any
passat, es manté l’Scape Room que, a més, amplia
sessions. En l’edició d’enguany, es podrà gaudir de
l’Scape Room a càrrec d’Estrambòtic, diumenge 28,
al parc de M. Lluïsa Galobart, tant al matí com a la
tarda.

Ambauka
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Els infants, sempre protagonistes
El programa d’activitats de la Festa Major posa, com
sempre, el focus en els actes per als més menuts de la
casa. La carpa de la Biblioteca Municipal es tornarà a
instal·lar a la plaça de Pere Quart i es convertirà, un any
més, en l’Espai del Petit Lector, on els més petits podran anar a descobrir llibres.
Enguany, s’organitzarà el 1r Duatló infantil (dissabte
27 al matí), després de l’èxit de l’any passat de la 1a edició del Duatló per a adults. I dissabte al matí també
arribarà un dels moments preferits dels infants, el Correaigües, una activitat que ja s’ha fet imprescindible a
la Festa Major. Com sempre, sortirà des de la Torre de
l’Argentera (10.30 h) i farà un recorregut fins a la plaça
del Molí.
Els menuts podran conèixer el món del circ, gràcies al
taller que torna a organitzar l’Ateneu Popular 9 Barris,
aquest any a la plaça de la Font i a la rambla de Sant
Jordi (diumenge 28, 17.30 h). I una mica més tard, a
les 18.30 h, l’entitat Rhythm’n’Moyo tornarà a sortir
al carrer i recuperarà, després de dos anys d’aturada, la
Cercavila Infantil de Colors, una festa de so i color per
a tota la família que anirà des de la plaça de la Font fins
a la plaça del Molí. Diumenge a les 21.30 h, l’entitat
Sonreir es vivir celebrarà al parc del Riu Ripoll una
nova edició del seu espectacle pirotècnic sense soroll.

El Pot Petit

El Mercat de la Vinya consolida
tots els seus espais
Des del 2016, quan es va estrenar, el Mercat de la
Vinya s’ha convertit en un dels centres neuràlgics de
la Festa Major. A poc a poc ha anat creixent, edició
rere edició, incorporant nous espais i propostes. Enguany, el Mercat de la Vinya s’ubicarà des del carrer
dels Afores fins al carrer Pizarro, a la plaça d’en Clos
i al pati de l’Escola d’Anselm Clavé. Un any més,
tornarà a ser un punt per potenciar el comerç i la
restauració local, alhora que recordarà i difondrà el
patrimoni de Ripollet. Es mantenen les seves diverses propostes: la mostra gastronòmica, i de vins i caves, el Gastrovinya; el Racó del tast amb maridatges
de productes de proximitat; el Ludivinya, amb una
zona de jocs destinada a públic familiar, i la zona de
concerts i actuacions a la plaça d’en Clos.
Aquest any, però, no hi haurà la Casa de la Vinya.
La raó és que el CIP Molí d’en Rata acull l’exposició “Al Vallès, som gent de vinya”, una mostra creada
en col·laboració entre els museus de Ripollet, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac
i Rubí. L’exposició segueix la tradició del cultiu de
la vinya, que uneix als pobles del Vallès, per tal d’explicar les lluites de la societat pagesa catalana al llarg
dels segles, la seva unió en els cellers cooperatius i la
desaparició del conreu amb la industrialització. La
mostra “Al Vallès, som gent de vinya” es podrà visitar
durant els dies de la Festa i quedarà instal·lada al CIP
Molí d’en Rata fins al pròxim 9 de gener.
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La pregonera és l’Estela, concursant
del programa “Eufòria” de TV3
Una de les grans incògnites de la Festa Major és saber
qui s’encarregarà del seu pregó (divendres 26, 19 h,
a la pl. del Molí). A finals de juliol, aquesta incògnita es va desvetllar. La pregonera de la Festa Major és
la cantant Estela, concursant del famós talent show
“Eufòria” de TV3, líder d’audiència a Catalunya. En
la presentació, l’Estela va avançar que, durant el pregó, cantarà dos dels temes que va interpretar en el
programa.
La pregonera va reconèixer que no s’esperava aquest
honor i va destacar que “és bonic poder representar el
meu poble i obrir les festes, que és el que esperem sobretot els joves”. Va admetre que fer el pregó la posa
més nerviosa que cantar al Palau Sant Jordi “perquè
hi haurà gent que conec i gent del poble que m’estarà mirant des de ben a
prop”. Per a l’Estela, “la Festa Major
sempre ha estat per a mi el punt de
reunió amb els amics. Quan marxàvem amb els meus pares de
vacances a l’estiu, jo sempre
he volgut estar a Ripollet
per la Festa Major. És una
data que per a mi no es toca,
m’agrada molt viure-la”.
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El cartell, obra de Mireia Garrido
El cartell oficial de la Festa Major d’enguany és obra
de Mireia Garrido, que va rebre més de la meitat dels
vots del concurs popular. La il·lustradora ja va guanyar el concurs de cartells de Festa Major fa quatre
anys, el 2018, quan tenia només 15 anys. Al cartell, Mireia Garrido ha dibuixat tres personatges “que representen la Festa Major de Ripollet, cadascun d’ells és un aspecte de la festa”.
Així doncs, s’hi pot veure un Diable, que
simbolitza el correfoc i els actes tradicionals;
un músic tocant la guitarra, que representa
els concerts de rock de la Festa Major, i un nen
amb un núvol de sucre i uns tiquets que són el
símbol de la fira d’atraccions.
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Viaje al Reino al Metal és un dels programes
més antics de la ràdio local

Ripollet Ràdio dona el tret de sortida
del seu 25è aniversari
Com cada any, a la plaça de Pere Quart, s’hi podrà
trobar l’estudi mòbil de Ripollet Ràdio, que oferirà
una programació especial de cara al públic. La Festa Major servirà, un any més, per mostrar l’oferta de
l’emissora municipal de cara a la nova temporada.
Aquest any, a més, serà el tret de sortida dels actes
de celebració del seu 25è aniversari. Durant la festa
gran, l’emissora municipal emetrà en directe des de
la carpa un total de 16 programes realitzats per col·
laboradors i entitats, divendres 26 d’agost, de 17 a
22 h, i dissabte i diumenge, de 10 a 22 h. També es
podrà gaudir en directe de la retransmissió del pregó
i del magazín “Visca la ràdio”, que acosta cada any
l’actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. A més, es
presentaran 4 dels nous programes (vegeu la notícia
de la nova programació de la pàgina 23).

De tots els colors
Al programa d’activitats de la Festa Major s’hi poden
trobar propostes artístiques de tots colors, per a tots
els gustos i edats. En l’àmbit de la música, es podrà
xalar amb una nova edició del Ripollet Rock Festival,
i ja van 29 edicions. Pels escenaris aniran passant artistes de la talla de Lendakaris Muertos, Macaco, els
Ministrils del Raval, el Pot Petit i Las Karamba, entre
d’altres. També es podrà veure teatre per a joves i l’Enlorca’t oferirà una nova representació durant les festes.
En aquesta ocasió, el Teatre Auditori acollirà una doble representació de l’obra teatral “Bodas de Sangre”,
de la Cia. Projecte Ingenu. L’obra de Federico García
Lorca es podrà veure el diumenge 28, a les 19 i 22 h.
Per altra banda, la dansa també tindrà el seu espai amb
l’espectacle del Cos de Dansa de l’Esbart de Sant Cugat, a més de les diverses exhibicions que oferiran les
entitats de Ripollet.
A la Festa Major 2022, prenen part i participen activament unes 30 entitats de la ciutat, tot un exemple
del gran eix de la festa, la participació. Una implicació
d’entitats, associacions, plataformes i col·lectius
que es referma any rere any i, sense la qual,
la Festa Major de Ripollet
no es podria entendre.
Jordi Sugrañes Solé /
Agència

Las Karamba i a la dreta, Projecte Ingenu
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AGENDA
Dissabte 3
Taller: “Fer sabó amb oli
de cuina usat”
A les 18 h, al CIP Molí
d’en Rata
A càrrec de l’Associació Ripollet
Natura. Podeu portar el vostre
propi oli de cuina usat, filtrat,
per elaborar el sabó, sempre que
no sigui de fregir peix. Places
limitades. Inscripcions al 935
946 057 o reserves.molidenrata@
ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 10
1r Torneig d’Escacs
Llampec-Memorial
Maite Martín Val
A partir de les 10 h, a la seu de
l’AV Can Vargas (c. de Federico
García Lorca, 5)
Torneig en homenatge a la
històrica mestra i activista veïnal.
Inscripcions al 626 570 770 o a
escacspalauausit@gmail.com. Preu
inscripció: 3 €. Es repartiran 12
premis entre els millors jugadors.
Organitza: Club d’Escacs
Palau Ausit

Inauguració de
l’exposició “Al Vallès,
som gent de vinya!”
A les 12 h, al CIP Molí
d’en Rata
Exposició creada en col·laboració
amb els museus de Castellbisbal,
Cerdanyola, Montcada i Rubí,
sobre la tradició del cultiu de la
vinya.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 11
Ofrena floral per la
Diada Nacional de
Catalunya
A partir de les 10 h, a la pl. de
l’Onze de Setembre, davant
el monument de Rafael de
Casanova
Tradicional ofrena floral a càrrec
de les entitats i institucions
municipals. Amb la participació
de la coral Veus del Vallès de la
Societat Coral “El Vallès”.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Visita guiada al Molí
d’en Rata
A les 11 h, al CIP Molí
d’en Rata
Visita guiada a l’interior del molí
fariner. Inscripcions al 935 946
057 o reserves.molidenrata@
ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Dimecres 14
Formació: “Instagram
i Twitter per a negocis”
(1a sessió)
De 9.30 a 14 h, en línia
Formació gratuïta i en línia,
per a persones emprenedores i
empreses.
Informació: 935 807 642,
empresa@ripollet.cat
o @RipolletImpulsa.
Inscripcions a ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Donació de sang
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h,
al Centre Cultural
Cal reservar hora al web
donarsang.gencat.cat.
Organitza: Banc de Sang i Teixits
Hora del conte: “Una
mirada als contes”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Sessió de contes a càrrec de Blai
Senabre. Per a infants a partir
de 4 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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Dijous 15
Donació de sang
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h,
al Centre Cultural
Cal reservar hora al web
donarsang.gencat.cat.
Organitza: Banc de Sang i Teixits
Taula rodona
sobre Participació
Democràtica Inclusiva
A les 18 h, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament
Taula rodona sobre participació
política i eines participatives en
el marc del projecte Mile, amb
l’objectiu de crear una xarxa
entre el col·lectiu de migrades i
refugiades per fer arribar les seves
necessitats als espais de decisió.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet, UAB i Kudwa

—
Dissabte 17
Senderisme: Ruta d’en
Caracremada, etapa 5:
Pont de Llinars-Creu de
Fumanya
Distància: 18 km. Desnivell
positiu: 1.223 m / Desnivell
negatiu: 450 m. Més informació a
centreexcursionistaripollet.com.
Organitza: Centre Excursionista
de Ripollet

Setmana Europea de la
Mobilitat: Taller “Quin
soroll fem? Quin aire
respirem?”
Horari a determinar,
al parc del riu Ripoll
Organitza: Diputació de
Barcelona i Siboc Projectes
Ambientals
Entrega dels premis de
concurs de fotografia
d’AFR de Festa Major
A les 12 h, al Centre Cultural
Acció Fotogràfica lliurarà els
premis del seu concurs de
fotografia de la Festa Major.
Organitza: Acció Fotogràfica
de Ripollet
Teatre: Un Déu salvatge
A les 21.30 h, al Centre
Parroquial
Representació de l’obra teatral de
Yasmina Reza. Venda d’entrades a
amicsdelteatre.cat.
Organitza: Amics del Teatre

—
Diumenge 18
Itinerari “Els escenaris
de la Segona República
a Ripollet”
A les 11 h, sortida des del CIP
Molí d’en Rata
Recorregut de dues hores pel
centre de la ciutat, a càrrec del
Grup d’Estudis Ripolletencs.
Places limitades. Inscripcions al
935 946 057 o al mail reserves.
molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Compra

Teatre: Un Déu
l’entrada!
salvatge
A les 19 h, al Centre
Parroquial
Representació de l’obra teatral de
Yasmina Reza. Venda d’entrades a
amicsdelteatre.cat.
Organitza: Amics del Teatre

—
Dimarts 20
Formació: “Instagram
i Twitter per a negocis”
(2a sessió)
De 9.30 a 14 h, en línia
Formació gratuïta i en línia,
per a persones emprenedores i
empreses.
Informació: 935 807 642,
empresa@ripollet.cat
o @RipolletImpulsa.
Inscripcions a ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Setmana Europea
de la Mobilitat: Estand
informatiu de BiciBox
A la tarda, a la cruïlla
dels c. de Sant Jaume i Font
Organitza: AMB
i movementbc.com
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Connecta’t! Tallers
d’alfabetització digital:
“Crea continguts amb
TikTok, més enllà dels
vídeos musicals”
A les 17 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de la Fundació Pere
Tarrés. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 22
Setmana Europea de
la Mobilitat: Dia sense
cotxes
Tot el dia, al c. de Balmes
(entre Padró i Molí d’en
Ginestar) i al parc del riu
Ripoll
Es tallarà el trànsit al c. de Balmes
entre Padró i Molí d’en Ginestar,
on s’habilitarà un circuit
d’educació viària amb bicicleta.
Al parc del riu Ripoll, el servei
R-Bici funcionarà de 9 a 13 h
i de 16 a 21 h
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Club de lectura infantil:
Sessió de benvinguda
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Primera sessió dels clubs de
lectura infantil en la qual es
repartiran les primeres lectures.
Per a infants de 5 a 7 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 24
L’hora petita: Taller
de massatges infantils
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Creixent entre
Rialles. Per a infants de 2 a 6
mesos. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 25
Itinerari “Pont VellTiana: Grans històries
per descobrir”
A les 11 h, sortida des de la
plaça d’Emma Maleras
Places limitades. Inscripcions al
935 946 057 o al mail reserves.
molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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Dilluns 26
Setmana de la Gent
Gran: Pintura d’un mural
col·laboratiu
De 10 a 19 h, al parc Massot
Amb Duna Llobet i la gent gran.
Organitza: Comissió
Organitzadora

—
Dimarts 27
Setmana de la Gent
Gran: Bingo musical
De 16.30 a 18.30 h, al parc
Rizal
Tarda de bingo musical a càrrec
de la residència Hogar Mevi.
Organitza: Comissió
Organitzadora

—
Dimecres 28
Setmana de la Gent
Gran: Videofòrum
“Històries d’organització
al barri”
De 10.30 a 11.30 h, a la
Biblioteca Municipal
Projecció del documental
“Històries d’organització al barri”.
Organitza: Comissió
Organitzadora
Setmana de la Gent
Gran: Taller de records
i emocions
De 12 a 13 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de les psicòlogues
referents emocionals dels CAP de
Ripollet.
Organitza: Comissió
Organitzadora

12
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Divendres 30

Setmana de la Gent
Gran: Scape Room
De 16 a 18 h, a la seu de Creu
Roja Cerdanyola-RipolletMontcada
Cal fer reserva prèvia a la mateixa
Creu Roja (av. de la Creu Roja,
25) per als diversos passis.
Organitza: Comissió
Organitzadora
Hora del conte: “La iaia
embolica la troca”
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Sessió de contes a càrrec de
Mon Mas. Per a infants a partir
de 4 anys. Places limitades. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
Municipal.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dijous 29
Formació: “Instagram
i Twitter per a negocis”
(3a sessió)
De 9.30 a 14 h, en línia
Formació gratuïta i en línia,
per a persones emprenedores i
empreses. Informació: 935 807
642, empresa@ripollet.cat o
@RipolletImpulsa.
Inscripcions a ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Setmana de la Gent
Gran: La Gran Marató
D’11 a 12 h, a la rbla. de Sant
Esteve
Activitat física entre la pl. del
Molí i el parc dels Mestres.
Organitza: Comissió
Organitzadora

Setmana de la Gent
Gran: Xerrada sobre el
Document de Voluntats
Anticipades
De 12 a 13 h, al Centre
Cultural
A càrrec dels serveis de salut
municipals.
Organitza: Comissió
Organitzadora
Nits de música: “La
Ràdio amb discos
i cassettes. Un viatge
a la tecnologia i la
música dels 80”
De 19 a 20.30 h, al Teatre
Auditori
A càrrec de Toni Miralles,
director de Ripollet Ràdio.
La sessió comptarà amb la
presentació de la temporada de
Nits de Música.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—

Setmana de la Gent
Gran: Mostra cultural
d’entitats de Gent Gran
De 16 a 19 h, al c. de Nostra
Senyora dels Àngels, 15
Esdeveniment cultural amb les
actuacions de les diverses entitats.
L’escenari es col·locarà davant del
Centre Cívic del Pont Vell.
Organitza: Comissió
Organitzadora

—
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.
Consulta tota la programació
a @RipolletJove.
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
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.

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 029 — Agost-Festa Major

Setmana Europea
de la Mobilitat: R-Bici
Del 16 al 22 de setembre
Amb motiu de la Setmana
Europea de la Mobilitat, aquests
dies el servei de lloguer gratuït de
bicicletes R-Bici tindrà un horari
especial (de 9 a 13 h i de 16 a 21 h).
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Horari del servei R-Bici
Fins al 31 d’octubre
L’horari del servei de préstec
gratuït de bicicletes R-Bici
serà de 9 a 13 h i de 18 a 21 h.
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
Formació: “Si la vida
et dona llimones, fes
llimonada! Resiliència
motivadora”
19 i 20 de setembre
Curs de 10 hores adreçat a
persones en situació d’atur.
Inscripcions a orientacio@
ripollet.cat o 935 807 642.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Proves ràpides de VIH,
sífilis i hepatitis C
Cada últim dimecres de mes.
Servei anònim, gratuït
i confidencial. Cita prèvia
i consultes al 932 980 642.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Gais Positius
Oficina d’atenció
LGTBI de Ripollet
Darrer dimecres de mes, 10 a 13 h,
a 699 901 651. Més informació
a coordinacio@och.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Observatori
contra l’Homofòbia
Cursos de formació per
a persones en situació
d’atur, assalariades i
autònomes
Cuina amb certificat de
manipulació d’aliments (60 h)
Inscripció fins al 30 d’agost
Competències digitals (15 h)
Semipresencial
Inscripció fins al 2 de setembre
Horticultura ecològica i jardineria
sostenible (70 h)
Inscripció fins al 6 de setembre
Ajudant de cambrer amb
coneixements d’enologia (60 h)
Inscripció fins al 20 de setembre
Informació i inscripcions
Tels. 935 807 642 / 696 818 711
A/e: formacio@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament de
Ripollet, DIBA i TecnoTalent
Vallès
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Inscripcions als tallers
del Centre Cultural
A partir del 12 de setembre
Inscripció presencial al Centre
Cultural, de dilluns a divendres,
de 9 a 13.30 h i de 17 a 21 h.
Inscripcions també en línia a tatxan.
ripollet.cat. El preu és de 35,4 €
al mes, i les activitats en família
tenen un preu de 4 € per activitat
i nen. Els tallers començaran el 3
d’octubre.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Inscripcions als Clubs de
Lectura de la Biblioteca
Durant el mes de setembre
La Biblioteca Municipal proposa
fins a 9 clubs de lectura diferents
depenent de les edats i els
gustos. Inscripcions a la mateixa
Biblioteca.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Tallers de memòria
per a la gent gran
A partir del 12 de setembre
Tallers setmanals al Casal d’Avis
d’una hora aproximada adreçats
a jubilats i pensionistes per fer un
treball de prevenció i estimulació
de la memòria. Les persones
interessades poden contactar amb
Cristina Garcia, dinamitzadora al
Casal d’Avis, en el telèfon d’Atenció
a la Gent Gran 669 027 636 per
fer la preinscripció. Els horaris
es concretaran en funció de la
demanda.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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Matriculació al CFA
Jaume Tuset
Del 2 al 9 de setembre
Període de matriculació
d’alumnes que han fet la
preinscripció.
Del 12 al 16 de setembre
Matrícula per a les persones en
llista d’espera.
19 de setembre
Inici del curs.
Organitza: CFA Jaume Tuset
Matrícula als tallers
de l’Associació Cultural
Jaume Tuset
Del 12 al 16 de setembre,
a les tardes
Organitza: Associació Cultural
Jaume Tuset
Inscripció als cursos
de català
Del 12 al 16 de setembre
El procés d’inscripció es pot
fer totalment en línia a cpnl.
cat/inscripcions. Els cursos
comencen els dies 21 i 22 de
setembre.
Organitza: Oficina de Català
de Ripollet
Curs d’Iniciació d’Acció
Fotogràfica
A partir del 14 de setembre
Curs d’iniciació a la fotografia
de 4 mesos de durada. Cada
dimecres, de 18 a 20 h.
Inscripcions a acciofotografica@
gmail.com o al 635 026 797.
Organitza: Acció Fotogràfica
de Ripollet

Inscripció al Curs
d’Iniciació a la
Fotografia d’AFOCER
Durant el mes de setembre
Curs de 10 classes presencials a
l’Ateneu de Cerdanyola, a partir
del 3 d’octubre. Inscripcions a
curs@afocer.cat.
Més informació, a afocer.cat.
Organitza: AFOCER
Pagament de l’Impost a
Béns Immobles Rústics
(IBI)
Fins al 4 de novembre
Pagament a qualsevol entitat
bancària o caixa d’estalvis de
Ripollet. Pagament domiciliat:
2 de novembre.
Pagament de l’Impost
a guals, recollida
d’escombraries, horts
i altres (IAE)
Fins al 4 de novembre
Pagament a qualsevol entitat
bancària o caixa d’estalvis de
Ripollet. Pagament domiciliat:
2 de novembre.
Pagament de l’Impost a
Activitats Econòmiques
(IAE)
Del 16 de setembre al 16 de
novembre
Pagament a qualsevol entitat
bancària o caixa d’estalvis de
Ripollet. Pagament domiciliat:
2 de novembre.

—

Exposicions
CENTRE CULTURAL
Sala 1 i Sala d’Art
Fins al 30 de setembre
“Festa Major i Medalla
d’Argent FCF”
Selecció de fotografies preses
pels membres d’AFR-Acció
Fotogràfica Ripollet.
Organitza: Acció Fotogràfica
Ripollet
BIBLIOTECA MUNICIPAL
De l’1 al 30 de setembre
“Cerdanyola Dansa”
Projecte fotogràfic que integra
la dansa a diferents espais
patrimonials de Cerdanyola.
A càrrec d’AFOCER.
Organitza: AFOCER
Del 5 al 30 de setembre
“L’essència de la gent
gran”
Exposició de les obres
participants en el concurs de
cartells per a la Setmana de la
Gent Gran 2022, realitzats per
persones grans de Ripollet.
Organitza: Centre d’Esplai
La Gresca
CIP MOLÍ D’EN RATA
Fins al 9 de gener
“Al Vallès, som gent
de vinya!”
Exposició creada en col·laboració
amb els museus de Castellbisbal,
Cerdanyola del Vallès, Montcada
i Reixac i Rubí, sobre la tradició
del cultiu de la vinya.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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TEIXINT VINCLES
La cultura, protagonista
Consulta la
programació!

L’oferta cultural per als infants protagonitza la tardor

Cursos i tallers per a tothom
El pròxim 12 de setembre comença la inscripció dels
cursos i tallers dels equipaments municipals i les associacions locals, reunits en la guia “Ripollet és cultura!”. Es podran formalitzar presencialment al Centre
Cultural o bé en línia a la web tatxan.ripollet.cat. Els
preus són de 35,40 € mensuals els cursos i tallers i 4 €/
activitat i infant, les activitats en família.
Del nou programa destaquen les activitats familiars dels
dissabtes. D’una banda, trobem nou sessions mensuals
d’experiments científics on, a través d’un conte, els participants coneixeran la figura de dones científiques i investigaran els seus descobriments i posaran en pràctica
un experiment. De l’altra, també mensualment, tenim
Cuina en família, per introduir els més petits en la cuina, amb receptes fàcils i de temporada.
Gaudir de la lectura a la Biblioteca
La Biblioteca Municipal obre inscripcions aquest
setembre als clubs de lectura. Enguany, el catàleg
s’amplia fins a nou de diferents: per a adults, l’oferta és de Novel·la, Teatre, Chick Lit, Book Club i
Àlbums Il·lustrats; i per a infants que s’inicien a la
lectura, Gomet Blau (6-7 anys), Gomet Vermell (8-9
anys), Còmic Infantil (8-11 anys) i Còmic Jove (1216 anys).

Rafael López, Joan Ramon Gordo i Laura Dulcet,
membres de la Junta de l’AETMV

Una aposta per la gent gran
El 23 de setembre, l’Associació d’Espectadors del
Teatre del Mercat Vell posarà a la venda, a través del
seu web, les entrades dels 10 espectacles del primer
quadrimestre de la 29a temporada. L’activitat arrencarà amb les Nits de Música, el 29 de setembre, amb
la presentació de la temporada i la sessió “La ràdio
amb discos i cassettes. Un viatge a la tecnologia i la
música dels 80”, presentada pel director de Ripollet
Ràdio, Toni Miralles, i emmarcada en el 25è aniversari de l’emissora municipal.
En l’avanç realitzat recentment per l’AETMV, la seva
presidenta, Laura Dulcet, va destacar que es recupera la normalitat quant a número d’espectacles i aforament. També va mostrar l’interès de l’entitat pels
“sèniors” i per això han adelantat les Nits de Música
a les 19 hores i col·laboraran amb el Casal de la Gent
Gran de La Gresca. Igualment, va recordar que el joves de 18 a 25 anys disposaran en cada espectacle de
10 entrades a només 5 €.
Més informació a espectadorsripollet.cat.

Informació
municipal
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Punts informatius
Durant el mes d’agost disposeu de punts
informatius i de recollida del kit de material
per fer la separació de residus, així com per
resoldre el dubtes que pugueu tenir sobre el
nou sistema Ripollet Aporta.
—Oficina Ripollet Aporta (Centre Cívic
Maragall, c. de Maragall, 7), de dilluns a
divendres, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h
A més, durant el mes de setembre s’habilitaran
nous punts distribuïts per tot el terme.
Bústies de tèxtil sanitari
Si necessiteu tenir accés a la bústia de tèxtil
sanitari, recordeu contactar amb l’oficina de
Ripollet Aporta a través de qualsevol dels
nostres canals:
—ripolletaporta@ripollet.cat
— 658 912 786
—Oficina Ripollet Aporta
Tarjeta intel·ligent
Si us ha arribat a casa la targeta de Ripollet
Aporta, reviseu que les dades siguin correctes.
Si no us ha arribat o cal que facin alguna
modificació, adreceu-vos a l’Oficina Ripollet
Aporta.

On s’han de deixar les bosses
o el bujol comunitari?
—Als espais comunitaris exteriors del vostre
edifici
—A l’espai que us hagin assenyalat a la via
pública
—Si no disposeu d’espai assenyalat, al costat
d’un fanal o a l’escocell d’un arbre, sempre
permetent el pas de les persones per la
vorera
Zones d’emergència
Podeu fer servir les sis àrees d’emergència fins
a tres vegades a la setmana, de 8 a 22 h. De les
sis àrees, una serà fixa i les altres cinc seran
mòbils.L’àrea fixa estarà situada al carrer del
Molí, al costat de la nau del servei de recollida
de residus. Les àrees mòbils estaran ubicades,
de 17 a 20 h, als punts següents:
—C. de Barberà del Vallès/Av. de Maria Torras.
Disponible els dilluns i els dijous
—Av. de Maria Torras/C. de Salvador Espriu.
Disponible els dimarts i els divendres
—C. de Balmes/Ctra. de l’Estació. Disponible
els dilluns, dimecres i divendres
—C. de Sarrià de Ter/C. de Fontanella.
Disponible els dimarts, dijous i dissabtes
—Ptge. de Monturiol/Parc Rizal. Disponible els
dimecres i els dissabtes

+ INFO
Oficina Ripollet Aporta
Centre Cívic Maragall
C. de Maragall, 7
Horari d’atenció presencial i telefònica:
de dilluns a divendres, d’11 a 14 h
i de 16 a 20 h
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Objectiu, Next
Generation

Imatge virtual de la façana del complex d’equipaments per a la gent gran

El projecte executiu de la residència per a la gent gran, el centre de dia i el seu entorn està en
procés de redacció i s’espera portar-lo a aprovació plenària abans d’acabar aquest any 2022. Paral·lelament, l’Ajuntament està tramitant la sol·licitud de subvenció del Departament de Drets
Socials de la Generalitat, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Unió
Europea “Next Generation Línia 1”, per finançar la construcció del complex de la Plataforma
de serveis per a la Gent Gran a Ripollet, per un import de 14.567.273,48 €. El 31 de desembre
de 2022 s’han d’haver resolt les convocatòries de subvencions, que dotaran econòmicament un
pla de xoc per a l’economia de les cures i el reforç de les polítiques d’inclusió. Aquestes importants inversions permetran impulsar projectes innovadors com ara el de Ripollet, que busquen
la transició cap a la desinstitucionalització i un nou desenvolupament de serveis comunitaris i de
l’atenció domiciliària centrats en la persona.
Entre el parc i la ciutat
La proposta guanyadora es basa a projectar, en la parcel·la situada entre les avingudes de Catalunya i
Mediterrani i els carrers de Puigmal i Barberà del Vallès, un edifici que ofereixi un servei d’atenció a la
gent gran innovador, centrat en la seva qualitat de vida, amb un centenar de places de residència i una
trentena de centre de dia.
Miba Architects ha dissenyat un espai únic amb serveis compartits, però articulat en dues unitats.
L’objectiu és que el personal del centre atengui les persones grans amb la màxima eficiència i comoditat i que les persones que hi resideixin gaudeixin d’uns espais que sentin com la seva llar i que fomentin les relacions de convivència positiva i facilitin l’orientació. Es tracta d’un projecte sostenible social
i ambientalment parlant, que inclou la urbanització de l’entorn, amb la finalitat d’integrar el model
d’habitatge amb cures dins del teixit social i cultural del barri i de la ciutat. Per encaixar-ho amb la
façana urbana i el paisatge, aprofitant les grans dimensions del solar, els nous equipaments s’envoltaran de jardins i es faran dues noves places. Una, de més urbana, d’accés a la residència i la segona, més
pròxima a l’institut escola i l’escola bressol, amb jocs infantils, per a l’accés al centre de dia i la cafeteria.
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EN BREU
R-Bici tot l’any

El servei gratuït de préstec de bicicletes R-Bici presenta aquest 2022 una
gran novetat. El servei s’allargarà durant tot l’any, amb horari d’estiu i
d’hivern. Fins al 31 d’octubre, l’R-Bici tindrà l’horari d’estiu, de dilluns
a diumenge, de 9 a 13 h i de 18 a 21 h. A partir de l’1 de novembre fins
a la primavera de l’any vinent, el servei funcionarà de 9 a 16 h. Durant la
primavera que ve es reprendrà l’horari d’estiu. Es poden fer reserves de
bicicletes de l’R-Bici presencialment o al telèfon 661 508 879.

Subvencions per a la rehabilitació
d’habitatges

Els veïns i veïnes de Ripollet que hagin d’afrontar pròximament una reforma a casa seva es poden beneficiar de
dues subvencions, adreçades a la rehabilitació de l’habitatge en casos concrets. El Programa d’ajudes a les actuacions de millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges
permet una subvenció del 40% del cost de l’obra, amb
un màxim de 3.000 €. El termini per presentar la sol·licitud és el 30 de juny de 2026. Per altra banda, el Programa d’ajuts per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat
interior en habitatges contempla una subvenció del 40%
del cost de les actuacions subvencionables, amb un límit de 3.000 €. El termini de presentació acaba el 31 de
desembre de 2022. Les sol·licituds d’aquestes ajudes es
poden presentar a l’Ajuntament de Ripollet. Finalment,
també destaquen altres ajudes a la rehabilitació, que només poden presentar professionals, a través del web del
Consorci Metropolità de l’Habitatge (cmh.cat), i que
estan inclosos en els Fons Next Generation.

Torna la Setmana
de la Gent Gran

Les diverses entitats que treballen
amb la gent gran dels barris Can
Tiana-Pont Vell i Quatre Cantons de Cerdanyola tornaran a organitzar, entre el 26 de setembre
i l’1 d’octubre, la Setmana de la
Gent Gran, un esdeveniment que
va néixer l’any passat i va comptar amb una gran participació.
Una novetat d’enguany és que
les activitats arribaran fins al centre mateix de Ripollet. Els actes
culminaran el 30 de setembre, a
la tarda, amb la Mostra Cultural
d’Entitats, i l’1 d’octubre amb la
Iaia Fest, un gran festival coincidint amb el Dia Internacional de
la Gent Gran.

Setmana Europea de la Mobilitat

Entre el 16 i el 22 de setembre, se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat i Ripollet s’adhereix amb diverses
activitats, com el taller “Quin soroll fem? Quin aire respirem?”. La Setmana de la Mobilitat culmina dijous 22
de setembre, amb el Dia sense cotxes. Es tallarà el trànsit
al carrer de Balmes, entre Padró i Molí d’en Ginestar, on
s’habilitarà un circuit d’educació viària amb bicicleta.
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PRIMER PLA
En defensa dels drets
dels veïns i veïnes

+ INFO

La figura del Defensor/a de la Ciutadania
de Ripollet fa anys que vetlla pels drets dels seus
habitants. Vaig ser nomenada Defensora el gener
de 2019 i la meva actuació consisteix en la continuïtat de la protecció del veïnat, en relació amb
l’actuació de l’Ajuntament, estudiar les queixes i
fer les recomanacions i advertiments al consistori
que siguin necessaris, entre altres. A més, gràcies als meus coneixements jurídics com advocada,
també faig una primera atenció en casos de desnonament, divorcis, règims de visites, etc. Cal
aclarir que només és d’orientació, mai de portar
procediments judicials.
La meva funció com a Defensora és que els ciutadans
siguin atesos i escoltats degudament. Així, per exemple, si algú cau al carrer, pren mal i reclama a l’Ajuntament, intervinc perquè hi hagi resposta per part
del consistori. Independentment de si el resultat és
favorable o desfavorable, és clau per a un servei ràpid
i transparent que es reforci el personal dels diferents
àmbits de l’Ajuntament.
En aquest sentit, vull agrair la implicació dels departaments de l’Ajuntament per resoldre les meves
peticions en la mesura del possible. En el servei, ara
tinc la inestimable col·laboració de Francisco Rubio,
però és necessari promoure més accions per potenciar quantitativament el servei. També
cal més temps de dedicació per poder
treballar amb el Fòrum de Síndics
i Defensores de Catalunya, participant en les seves comissions de
treball, xerrades, formacions, etc.
L’escolta del consistori ha d’anar
en augment i d’aquí la petició

que reforcin la plantilla dels diferents àmbits, així
com del mateix servei d’aquesta Defensora. Faltaria
augmentar el Servei de Defensora com un servei més
dins l’Ajuntament i a jornada completa.
Núria Blasco Yuste
Advocada, professora i Defensora de la Ciutadania
de Ripollet

Com demanar cita prèvia?
—Trucant a l’Ajuntament: 935 046 000
—Per Whatsapp o bústia de veu: 683 602 217
—Per correu electrònic: defensora@ripollet.cat
Atenció
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h, i dijous, de 9 a 12 h,
al Centre Cultural.
Segueix-nos a les xarxes
@defensoraripollet
@defensoraciutat

20

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 029 — Agost-Festa Major 2022

Opinió
La Festa més esperada

En el moment d’escriure aquestes línies, a finals de mes de
juliol, sembla que per fi podrem gaudir de la nostra Festa
Major, la Festa, amb una més que merescuda normalitat.
Han estat més de dos anys de pandèmia que han afectat
greument a l’oci, la vida comunitària, la cultura popular i
a les nostres festes. Un temps en què ens hem hagut d’empassar les ganes de treure tot el suc i exhaurir totes les possibilitats de les festes populars.
Enguany, però, gràcies al treball de la Comissió de la Festa
Major, de les seves subcomissions (Jove, Infantil i Mercat
de la Vinya) i d’un augment del pressupost destinat a la
festa gran que ha permès comptar amb fins a 210.000 €
(60.000 € més que a la darrera edició) la nostra Festa Major comptarà amb més de 90 activitats repartides per tota
la ciutat i amb la participació de fins a 30 entitats. Uns
números que ens mostren la importància d’aquests dies
tan especials i esperats.
No podem tampoc deixar passar un més que merescut
agraïment a totes les treballadores municipals, de totes les
àrees, que fan possible la nostra Festa: personal de brigada
que ajuda a l’organització d’activitats, tècniques i administratives que gestionen contractacions, dissenyen activitats
i en fan el seguiment durant la Festa per assegurar el seu
èxit, Policia Local que vetlla per la seguretat, personal de
neteja que ha d’intensificar la feina aquests dies... Recordeu que és el seu esforç, el qual moltes vegades ni tan sols
els permet gaudir de la Festa, el que fa possible la celebració de la Festa Major.
I quin millor reconeixement per a tot aquest esforç de
membres de la Comissió, entitats participants, treballadores municipals... que gaudir de la nostra Festa amb
civisme i respecte. Les ganes acumulades de passar-ho bé
no poden ser mai excusa per a l’incivisme, el masclisme o
l’LGTBI-fòbia.
Com sempre, després de la Festa arribarà setembre i les
assignatures pendents dels nostres temps: la lluita contra
el canvi climàtic, la cerca de la justícia social, el treball, per
fer de Ripollet una ciutat més vivible i digna de les seves
veïnes...
Fins aleshores, però, viviu i gaudiu la Festa!

¿Qué está pasando con el “Porta a
Porta”?

Ha ocurrido lo que desde el PSC de Ripollet anunciamos
hace meses: ha llegado sin el consenso y, sobre todo, sin
la información a la población. Son muchas las vecinas y
vecinos sin informar, habiéndose iniciado ya el proceso.
Existe malestar, descontento y quejas diarias por parte de
la población, manifestaciones en contra del cambio en
el sistema de recogida de residuos, etc. Por ese motivo, el
Ayuntamiento se vio obligado en julio a aplazar la implantación del Porta a Porta. En definitiva, graves errores que
fueron reconocidos por Decidim (CUP) Ripollet.
¿Cómo es posible que en uno de los cambios más importantes en la historia reciente de Ripollet no se informe
correctamente y a tiempo a la población? ¿Cómo es posible que no sean capaces de cumplir ni su propia planificación en la implantación del Porta a Porta?
Este no ha sido el único caso de improvisación y de errores
en el gobierno de Decidim. Otros ejemplos son la actuación en los problemas de nuestro municipio cuando se publican quejas en RRSS; el caso destapado por nuestro partido sobre los regidores Pilar Castillejo y Oriol Mor, que
cobraban de dos sueldos; los encargos en la realización de
estudios a empresas afines, como los casi 100.000 € en estudios por querer municipalizar el agua; la no finalización
de obras, como la del céntrico parque de la plaza del Molí,
y, en general, los desperfectos y falta de mantenimiento de
nuestro municipio.
Desde el PSC Ripollet, como principal partido de la oposición, escuchamos a nuestros vecinos y remitimos las
quejas de la ciudadanía al Ayuntamiento. Estamos a pie
de calle atendiendo a nuestros vecinos y trabajando por
un Ripollet mejor. Nos podéis contactar también a través
de las redes sociales.
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Ripollet “A PORTA” o el suicidio
de un proyecto político

Decía Thomas Jefferson que “cuando la injusticia se convierte en ley, la desobediencia se convierte en un deber”.
Y razón no le faltaba. El actual gobierno de DECIDIM,
con el apoyo del “Siempre Sí” o concejal no adscrito (ex
Esquerra Republicana), se han empecinado en aplicar
el “trágala” del nuevo sistema de recogida de residuos
denominado “Porta a porta”, a menos de un año de las
Elecciones Municipales y sin un consenso ciudadano que
garantice el éxito de la medida, a pesar de haber destinado
ya una partida de más de DOS MILLONES DE EUROS
en concepto de INFORMACIÓN, logística y formación
de educadores ambientales para los próximos cinco años.
En Ciudadanos, único partido opuesto frontalmente a
dicho sistema, éramos partidarios de un modelo alternativo y soterrado a los contenedores existentes hoy en día,
cuyo impacto visual y medioambiental sólo genera malos
olores y quejas de quienes deben soportarlos delante de
sus casas. El sistema que el Gobierno está llevando a cabo
encarecerá el coste del recibo de las basuras en un 20%,
al tiempo que generará numerosas incomodidades e inconvenientes a nuestros vecinos por la segmentación de
los horarios de recogida que se impone (deberemos sacar
la bolsa de basura en la franja horaria que se nos diga),
así como en la forma de su depósito (no exento de malos
olores). Pero lo más importante será la pérdida del anonimato. La Administración, el Ayuntamiento en este caso,
será conocedor de la propiedad de todas y cada una de las
bolsas o contenedores que accedan al sistema y podrá establecer criterios de exacción del impuesto según el nivel de
reciclaje o imponer sanciones si ello fuera necesario. Ripollet, que ha sido escogido como “conejillo de indias” para
la implantación de este método en el Vallès Occidental,
no puede ser aleccionado en tan breve espacio de tiempo
y sin tan siquiera haber realizado una campaña de información a fondo sobre sus vecinos. En Ciudadanos seguimos pensando que el caos y el malestar están asegurados.
A pesar de todo y los tiempos en los que estamos, hasta
Thomas Jefferson hubiera gritado “VISCA LA FESTA
MAJOR!”.
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Incumplimientos de Decidim Ripollet

Todos y todas recordamos las campañas agresivas que hizo
Decidim Ripollet cuando estaba en la oposición. No paraban de empapelar Ripollet, de hacer manifestaciones y
de ir a los plenos a liarla todo lo que podían.
Recordamos como dijeron que el Ecoparc emitía sustancias cancerígenas y que en Ripollet estábamos en el triángulo de la muerte. También recordamos como prometieron en su campaña electoral, que lo iban a cerrar. Pues 7
años después allí sigue. Obviamente, no lo podían cerrar,
dado que está en Montcada i Reixac y lo gestiona el Área
Metropolitana de Barcelona, y además, por arte de magia,
ya no emite partículas cancerígenas y ahora funciona a
las mil maravillas. Lo cierto es que nunca funcionó mal y
nunca emitió esas partículas y lo que sí se hizo fue mucha
campaña con el tema del Ecoparc con el único objetivo de
ganar las elecciones.
Recordamos cómo dijeron que la autopista se tenía que
soterrar a su paso por Ripollet, que el impacto visual y
de contaminación que había era enorme, pero 7 años después seguimos igual. La Comisión por el Soterramiento
que controlaba el COP ya no se vuelve a reunir y el mismo alcalde admite públicamente que el Soterramiento es
inviable técnicamente y que eso no se podrá hacer nunca.
Otra mentira de su programa electoral. Con esto también
hicieron muchísimas manifestaciones y acciones en la calle para conseguir movilizar el voto a su favor.
Ahora nos encontramos con que tenemos a la población
movilizada por el Porta a Porta. Un movimiento surgido
de los propios vecinos y vecinas. Un movimiento democrático y pacífico que parece que les molesta y mucho. El
propio alcalde de Ripollet está llamando a los que él cree
que son los líderes del movimiento para intentar que paren el mismo.
Cuando estaban en la oposición lideraban los movimientos de reclamación de temas que ellos mismos sabían que
eran inviables, y ahora que están en el gobierno intentan
paralizar las reclamaciones de los vecinos y vecinas con un
problema que Decidim Ripollet ha creado y que tienen
la oportunidad de solucionarlo parando el Porta a Porta.
Decidim Ripollet puede parar el Porta a Porta. Ellos
han creado el problema y ellos son los que gobiernan en
mayoría y pueden arreglarlo. ¿Qué harán?
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LA RÀDIO,
AL DIA

+ INFO

ripolletradio.cat
91.3 FM

Dilluns
17-18 h Descubre by Top Playlist (CP)
18-19 h A les portes de Troia (CP)
19-20 h Així Som – Aspasur (1r) / Peluts – SPAM (CP)
(2n i 4t) / APCAV Radiofaro – As. Pilots i controladors
aeris virtuals (3r)
20-21 h Tradicionàrius Punt i Seguit (CP)
21-23 h DeMésEnllà (CP)
Dimarts
17-18 h Electric Cafe (1r i 3r) / Amb so de Jazz (2n) /
Ripollet documentat (4t)
18-19 h Vivir la Música. El Templete
19-20 h El 7è Art de Talia
21-22 h L’hora dels Tribuneros (1r i 3r) / Ratones de
Buhardilla – Club d’Escacs Palau Ausit (2n) / La ciència
és nostra (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 – As. Camino
Ancestral de Santiago (2n) / Gente de Ripo (3r) / La Careta
Parla – La Careta Teatre (4t)
20-21 h Wrestling. Tirando del hilo (1r) / El Kamaleó Roig
(2n i 4t) / Clàssics contemporanis (3r)
21-22 h La Escalera – A. Música de Autor La Escalera (1r i 3r)
/ Desde la Historia (2n) / Createnglish (4t)
22-23 h El Corralón del Blues
Dijous
10-13 h Matins Pop-Rock
17-19 h Magazín INFO Setmanal
* 19 h Retransmissió mensual del Ple Municipal (4t o 5è)
19-20 h L’Edèn amb Rosa Melania (1r) / Entretots – As.
Entretots (2n) / R3 Triatló – Club de Triatló de Ripollet (3r) /
Retransmissió del Ple (4t ó 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 ó 5è)
21-22 h EGB FM (CP)
22-23 h Ohhh! TV Podcast / Gamers Ocupados
Divendres
13-15 h Reposició magazín INFO Setmanal
17-18 h Coblejant (CP)
18-19 h Club del country (CP)
19-20 h Música amb accent obert
20-22 h Viaje al Reino del Metal – Ripollet Rock
22-23 h Ruta 66 (CP)
23-05 h SZONA DJ (CP)
..................................................................................................
De 10 a 13 i de 17 a 19 h Butlletins locals
Migdies i matinades Clàssics Contemporanis
De dilluns a dijous, 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.

Telèfon
d’atenció
a la gent
gran
669 027 636
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h

També per
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FEM PINYA
Ripollet Ràdio fa 25 anys

Amb so de jazz, de Carme Fonollet

L’Edèn, de Rosa Melania

El 12 de setembre arrencarà la nova temporada de
Ripollet Ràdio amb l’estrena de 4 nous espais: Amb
so de jazz, presentat per Carme Fonollet; L’Edèn, de
Rosa Melania, de poemes i cançons; Gente de Ripo,
programa de servei i memòria del grup de Facebook
local amb més de 7.000 membres i Ripollet Documentat, sobre l’arxiu i les seves històries, dirigit per
l’arxiver municipal, Casto Sorlí. També tornen a l’antena local la tertúlia esportiva Los Tribuneros i l’històric Vivir la Música, d’Ángel Esteve. Tots aquests
espais es presentaran de cara al públic a la Festa Major
2022. Formen part d’una oferta de 34 programes de
producció local, 12 dels quals estan realitzats per entitats i col·lectius de Ripollet. La graella es completa
El grup de Facebook
Gente de Ripo
també tindrà
el seu programa

Ripollet documentat, de Casto Sorlí

amb una desena de podcasts d’altres emissores locals i
productors independents.
Ripollet Ràdio, que va començar les seves emissions en proves l’any 1997, commemorarà el seu 25è
aniversari aquesta temporada 2022-2023. Al llarg
dels pròxims mesos l’emissora farà activitats amb
l’Associació d’Espectadors, el Casal de Joves i ràdio
al carrer per les festes nadalenques, el Dia de la Ràdio i Sant Jordi, a més d’una cobertura excepcional
de les Eleccions Municipals. A més, treballarà en la
digitalització i publicació del fons sonor dels primers anys de la ràdio municipal, que se sumarà als
8.300 programes ja penjats a ripolletradio.cat des
de 2011.

Gente de

RIP

La polifacètica Susana Barea posa la seva veu a la
campanya del 25è aniversari de Ripollet Ràdio
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LA CONTRA
Esther Rodellar

Campiona de Catalunya júnior de bàsquet
Com et vas enganxar
al bàsquet?
Vaig començar de molt petita,
com a activitat extraescolar a l’Escola Sant Gabriel. Era un equip
format només per nens, jo era
l’única nena. Quan acabaven les
classes, sortia corrents al pati per
entrenar. El bàsquet em desconnectava de tota la resta i, per a mi,
era el millor moment del dia.
Amb 17 anys, ets
campiona de Catalunya
per segon any
consecutiu.
Sí, des de fa dos anys em trobo genial a la canxa i amb les companyes
ja fa força anys que juguem juntes.
Amb el CN Sabadell, com a cadet
de 2n any, vam guanyar el campionat i vam disputar el Campionat
d’Espanya. I, aquest any, que hem
jugat al Lima-Horta com a júnior
de 1r any, hem revalidat el títol,
guanyant el Barça a la final.
Com compagines estudis
i entrenaments?
El més important és l’organització
i la responsabilitat. Aquest darrer
any, l’exigència en el bàsquet ha
estat màxima i havia d’entrenar
cinc dies a la setmana i jugar doble
partit el cap de setmana, i això és esgotador. Però, és qüestió d’organitzar-te i, si cal, estudiar de nit. Sempre pots treure temps d’on sigui.

Tot i els canvis d’equip,
continues estudiant
a Ripollet.
Sí, vaig estar al Sant Gabriel fins a
acabar l’ESO. I des d’aquest any, a
1r de Batxillerat, estic a l’Institut
Can Mas, a la branca
científica perquè vull
estudiar el Grau de
Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport. Vull
dedicar-me a l’àmbit
esportiu, que és el que
més m’agrada.
Tens l’objectiu
d’estudiar als
Estats Units.
Sí, una agència va contactar amb els meus pares per aconseguir una
beca esportiva i acabar estudiant i jugant a bàsquet
a una universitat dels
Estats Units. Has de superar tota una sèrie d’exàmens, a part de fer
entrevistes amb
les universitats.
A més, has de
jugar el millor
possible perquè tinguin
interès per incorporar-te. És
una gran oportunitat, ja que
les universitats

nord-americanes t’ajuden a compaginar l’esport amb els estudis,
més que no pas a Catalunya o a
Espanya. Pots combinar horaris,
canviar el dia d’un examen si et
coincideix amb un partit...

—
“El meu gran
somni és jugar
a la selecció
espanyola
absoluta”
—
Quin és el teu somni?
Jugar a bàsquet als Estats
Units serà tota una experiència, però el meu gran somni
és arribar a la selecció espanyola absoluta. Sempre
les segueixo, i desitjaria
ser com Cristina Ouviña, una jugadora que
adoro i que, per a mi, és
la millor.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes Solé /
Agència

