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Sumari — Populus Labora impulsa la jornada “Temps de cures” Pàg. 4
El públic familiar fa seves les jugateques ambientals Pàg. 15 Entrevista
a Marta Figueras, prolífica actriu i directora d’Amics del Teatre Pàg. 16
Fem memòria de la nit tràgica de les riuades de 1962 Pàg. 23
Noèlia Cruz, nova presidenta de la C.R.A.C. Pàg. 24
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V Nit de Tapes
i botigues
al carrer
Dissabte 1 d’octubre de 2022, de 19 a 24 h
Pl. del Molí — Rbla. de Sant Esteve
Tapes del Mercat, botigues al carrer i música!
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DESTAQUEM

Tardor plena
d’activitats
Presentació de l’exposició “Al Vallès som gent de vinya!”, al CIP Molí d’en Rata

Arriba la tardor. Un temps que sovint ens convida a la
melancolia, que ens fa pensar en el final d’una etapa,
veient com cauen les fulles dels arbres o comprovant
que la llum del dia es va escurçant cada vegada més i
la nit es va allargant, robant hores al rellotge. Però que
els sentits i les sensacions no ens enganyin. A Ripollet,
la tardor significa la verdadera arrancada del curs per a
la majoria d’entitats. Després d’un setembre a mig gas,
amb el record de les vacances encara ben viu i les emocions de la Festa Major encara enganxades a la pell, el
mes d’octubre es converteix en el tret de sortida de l’activitat cultural de la ciutat.
La majoria d’entitats endega les seves activitats. Com
a exemple, només cal fixar-se en les activitats de cap de
setmana del CIP Molí d’en Rata i les Jornades Europee del Patrimoni, les jugateques, l’inici de la temporada d’espectacles de l’Associació d’Espectadors al Teatre
Auditori, l’arrencada dels clubs de lectura de la Biblioteca Municipal o la celebració de les Festes del Pilar per
part del Centro Aragonés, entre molts altres. A l’apartat de l’Agenda, podreu trobar l’extensa i variada oferta
d’activitats que ofereixen les entitats de Ripollet.

Aquest mes d’octubre es presenta amb diverses novetats respecte a altres anys. Retorna la Nit de Tapes,
que estarà acompanyada de botigues al carrer, una
cita que feia anys que no es feia. Aquesta tardor també retornen els balls per a la gent gran al Casal d’Avis,
una activitat molt esperada que, per culpa de la pandèmia, s’havia hagut de suspendre i no s’ha pogut
recuperar fins ara. A més, aquest trimestre començarà a caminar el projecte social i solidari Populus
Labora, impulsat per sis entitats i l’Ajuntament,
amb l’objectiu d’activar l’economia des d’un vessant
social, posant el benestar de les persones al capdavant. Una feina que totes aquestes entitats ja feien,
però ara comptaran amb una important injecció de
diners per part de la Generalitat de Catalunya que,
sens dubte, obrirà més portes. Les impulsores del
projecte, que té una durada de dos anys, volen que
s’hi sumin més entitats i les seves accions s’allarguin
més enllà d’aquests dos anys.
Són novetats i objectius que omplen de color i esperança aquesta tardor que tot just comença.
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REPORT

+ INFO

Populus Labora: projectes
socials i solidaris
El projecte d’Economia Social i Solidària
de la Comunalitat de Ripollet Populus Labora ja
comença a caminar aquesta tardor. El programa
de dinamització econòmica vol crear una xarxa de
col·laboració i solidaritat vers la ciutadania, que
fomenti l’economia circular, sostenible i d’àmbit
social. El pròxim 1 d’octubre, Populus Labora
celebrarà la jornada “Temps de cures” al pati del
Centre Cultural, iniciant un trimestre ple d’activitats i com a presentació a tota la ciutadania
d’aquest projecte col·lectiu.
Populus Labora està impulsada pel Centre d’Esplai
La Gresca, la cooperativa Jardinet, l’Associació de
Familiars Cuidadors de persones amb Alzheimer
(ACFA), l’Associació Ripollet Natura, l’Associació
Traça, la Societat Coral “El Vallès” i l’Ajuntament, a
través de Ripollet Impulsa. L’objectiu és que, en els
pròxims mesos, s’hi vagin sumant més entitats, plataformes i també empreses, tirant endavant noves
iniciatives de dinamització econòmica, que posin el
focus en les persones i les seves necessitats, per impulsar actuacions econòmiques i alhora solidàries amb
els ripolletencs i ripolletenques.
El projecte de la Comunalitat té una durada de dos
anys, fins al febrer del 2024, i compta amb un pressupost de 350.000 €, aportats per la Generalitat de
Catalunya. Tanmateix, l’objectiu és que les activitats

perdurin en el temps més enllà d’aquests dos anys.
De moment, ja estan treballant en 25 actuacions generals, que es concreten en 73 accions. En el marc
d’aquestes activitats, hi haurà itineraris formatius relacionats amb l’economia social i solidària.
Amb la jornada “Temps de cures”, comença el primer
trimestre d’actuacions de Populus Labora, que tindran com a eix temàtic l’àmbit de les cures a les persones. Així doncs, durant el matí de l’1 d’octubre, es
durà a terme una xerrada i una taula rodona sobre la
construcció de comunitat a través de les cures i el dret
de les persones a una cura digna. També es podran
conèixer els diferents projectes que duran a terme les
sis entitats promotores del programa de la Comunalitat. La intenció de Populus Labora és que, cada trimestre, canviï l’eix central de les seves activitats. Així
doncs, si aquest primer trimestre de la tardor se centra
en les cures, els pròxims eixos que es treballaran en els
següents mesos seran la cultura comunitària, la sostenibilitat i l’acció sociocomunitària.

Contacte:
A/e: populuslabora@comunalitat.cat
@populuslabora
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Segueix-los!

Marta Buxó
Grup motor Populus Labora
“Un seguit d’entitats ens hem agrupat per tirar endavant una proposta conjunta, tota una sèrie d’actuacions que donaran el seu tret de sortida aquesta
tardor. Aquest trimestre, les accions tindran l’eix
central de les cures des de totes les perspectives.
Fem una crida a totes les entitats, col·lectius, moviments i persones, tant cuidades com cuidadores, a participar del seguit d’accions i formacions
que ens hem proposat realitzar. Amb la jornada
de l’1 d’octubre, volem fer conèixer les propostes i
projectes que duran a terme les entitats durant els
pròxims mesos. Serà una jornada festiva i formativa, al pati del Centre Cultural, amb una mostra
de projectes de les entitats, amanit amb música en
directe i un mos al final de la trobada”.

+ INFO
Txell Caler
Regidora de l’Ajuntament
de Ripollet
“Populus Labora suposa un projecte engrescador,
molt potent i ambiciós.És una gran oportunitat
per a la ciutat. Fins ara, a Ripollet ja teníem moltes entitats que històricament han treballat pel
benestar dels veïns i veïnes del nostre municipi;
però el finançament de la Generalitat ens permetrà créixer i arribar més lluny. Aquests recursos seran l’adob necessari que ens han d’ajudar perquè
floreixin i creixin nous projectes, noves iniciatives
que es puguin desenvolupar a tota la ciutat i ens
permeti obrir aquesta nova línia d’economia social
i solidària dins del nostre municipi”.

Segueix-los!

Alba Soler
Centre d’Esplai
La Gresca
“Estem treballant en un projecte d’economia circular, en el marc de la branca d’acció sociocomunitària, que s’anomena “L’economat del barri”.
Per una banda, hem arribat a la conclusió que la
moda suposa, en molts casos, un problema a escala ecològica i econòmica i, per tant, volem trobar
la manera de distribuir tota la roba que rebem la
Gresca al centre cívic del barri, organitzant-nos
i treballant plegats amb la societat per canviar el
model consumista. Per altra banda, l’economat
també vol convertir-se en una biblioteca de les
coses, on la gent pugui agafar en préstec objectes
i recursos que no es fan servir habitualment, que
no tenen gaire ús, i intentar superar aquesta tendència a acumular innecessàriament objectes que
només fem servir un o dos cops”.

Lourdes Borgoñoz
Associació de Familiars
Cuidadors de Malalts
d’Alzheimer (ACFA)
“Durant aquesta tardor, hem previst realitzar espais de cures a les persones cuidadores. Seran tres
dies a la setmana, i serviran de petit respir per al
cuidador. Volem que aquesta iniciativa no s’acabi
aquí, sinó que es pugui fer de manera cíclica en el
futur. Hem de pensar que les persones cuidadores
també necessiten cures, ja que sempre es queden
a l’ombra. Des d’ACFA, sempre ho hem tingut en
compte i és la nostra base de treball”.
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Segueix-los!

Jordi Giménez
i Sílvia Miquel
Societat Coral
“El Vallès”
“Els nostres projectes se centren en el vessant de la
música com a eina comunitària, és a dir portar la
música a espais on potser no és fàcil que hi arribi. El
primer projecte el treballarem conjuntament amb
La Gresca i es basarà en la musicoteràpia, ja que
acostarem la música a la gent gran, en tallers de memòria, de psicomotricitat, etc. El segon se centrarà
en la gent jove amb risc d’exclusió social. Començarem a l’escola Tiana de la Riba, on crearem una
banda, una xaranga, perquè els joves puguin participar-hi, viure l’experiència de fer música d’una manera fàcil. Serà una manera d’obrir-los oportunitats,
de gaudir d’una cosa que potser somnien, però els
queda lluny en el seu entorn de vida”.

Segueix-los!

Àngels Leiva
i Marta Casanovas
Traça
“Com a entitat, busquem que la cultura i l’art formin part de la vida quotidiana de la ciutat, ja que
pensem que ens dóna moltes oportunitats sent
una societat més crítica, amb un pensament més
exigent. Estem treballant en diverses accions, que
es duran a terme a l’hivern i acabaran cap al febrer
del 2023. Una de les primeres actuacions que estem
preparant és el mapa d’artistes de Ripollet per cercar creadors, sobretot joves, per saber i conèixer les
seves necessitats per, d’aquesta manera, buscar-hi
solucions en el futur equipament de creació artística que tenim com a objectiu. Amb aquest mapa
d’artistes, també els podrem donar a conèixer a la
societat i els joves podran emmirallar-se en ells i agafar-los de referents”.
Segueix-los!

Àngels Blànquez
i Mario Giménez
Cooperativa
Jardinet
“Estem treballant en dos projectes d’agricultura social i sostenible que es començaran a desenvolupar a
la primavera. Primer de tot, volem fer una radiografia dels hortolans que tenim a la ciutat i, amb la seva
col·laboració, recuperar tota una sèrie de varietats
locals que actualment s’estan perdent i que volem
recuperar, treballant amb ells de forma conjunta. En els primers contactes, hi hem trobat molta
predisposició. Per altra banda, volem crear un hort
terapèutic que sigui una eina a disposició de les entitats que treballen amb col·lectius amb dificultats,
que tenen necessitats especials, ja sigui de mobilitat,
salut mental, etc. Hem de tenir en compte que el
fet de treballar la terra i veure créixer les plantes i els
fruits, és una eina terapèutica molt potent”.

Eloi Isern
Associació Ripollet Natura
“Després de trenta anys, ens sembla molt interessant
compartir un projecte amb entitats d’altres àmbits,
una oportunitat d’eixamplar les nostres relacions
com entitat. El nostre primer projecte és bastant ambiciós, volem fer una xarxa d’horts urbans a damunt
les teulades de les empreses, amb una extensió prou
gran perquè la producció d’aquests horts reverteixi
en causes socials. L’altre projecte que treballem té
a veure amb les persones que recullen metall a les
escombraries. L’objectiu és que es puguin associar i
crear una entitat, creant sinergies entre ells, de manera que puguin desenvolupar un projecte empresarial
i social molt més digne que el que tenen ara. Sempre ens hem centrat en l’educació ambiental, però
creiem que actualment ja no només cal educar, sinó
també cal fer coses; l’emergència climàtica ens obliga
a fer passos endavant, i aquests projectes són un granet de sorra en aquest camí”.
Jordi Sugrañes Solé / Agència

Informació municipal
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Pressupostos
Participatius
²O2 ²
Votació dels projectes
Fins al 31 d’octubre, a ripollet.cat

Vota!
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AGENDA
Dissabte 1
Jornada “Temps de
cures”
De 10.30 a 15 h, al pati
del Centre Cultural
Matí d’activitats per conèixer el
projecte de la Comunalitat.
Organitza: Populus Labora
Setmana de la Gent
Gran: La iaia fest
De 16 a 19 h, al parc Massot
Tallers artístics i creatius, i un ball
amb música en directe.
Organitza: Moviment Gran Barri
Juga amb la història:
Fem paper reciclat
A les 18 h, al CIP Molí
d’en Rata
Taller familiar.
Inscripció: 935 946 057 o
reserves.molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
V Nit de Tapes i botigues
al carrer
De 19 a 24 h, a la pl. del Molí
i la rbla. de Sant Esteve
Tast de tapes del Mercat
Municipal, botigues al carrer i
música en directe.
Organitza: Associació de
Comerciants i Venedors del
Mercat Municipal, Unió
de Comerciants (UCR) i
Ajuntament de Ripollet

Festes del Pilar 2022
A partir de les 20 h, a la seu
del Centro Aragonés
Pregó (20 h), distinció de socis
(20.30 h) i sopar popular (21 h).
Organitza: Centro Aragonés
de Ripollet

—
Diumenge 2
Benvinguts a pagès:
Visita guiada al Molí
d’en Rata i taller de pa
A les 10 h, al CIP Molí
d’en Rata
Amb l’obrador de pa Apassiona’t.
Inscripció: 935 946 057 o
reserves.molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Festes del Pilar 2022
Durant tot el dia, a la seu
del Centro Aragonés
Esmorzar sorpresa (10 h)
i campionats de guiñote (12 h)
i dards (17.30 h).
Organitza: Centro Aragonés
de Ripollet
5a Festa de la tardor
Line Dance
A les 10 h, a la pista coberta
del Poliesportiu Municipal
Entrada lliure.
Organitza: Associació Ripollet
Country Line Dance

31a Trobada de gegants
A partir de les 11 h, sortida
al parc del Primer de Maig
Amb més de 15 colles. Plantada
de gegants al parc del Primer de
Maig (11 h), cercavila (12 h) i
balls de lluïment a les antigues
pistes de l’ESBAR (13 h).
Organitza: C.R.A.C. - Gegants
de Ripollet
Jugatecambiental
Pinetons: Aprofruita
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: El bosc dels
senglars
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Petit Mercat Vell:
En Joan sense por
i la casa encantada
A les 18 h, al Teatre Auditori
Infants a partir de 3 anys.
Entrades: Centre Cultural,
teatreauditoridelmercatvell.cat
o a taquilla una hora abans.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Compra
l’entrada!
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Ball al Casal d’Avis
A les 18 h, al Casal d’Avis
Activitat oberta. Preu: 4 €.
Organitza: Casal d’Avis

—
Dilluns 3
Book Club: The Joy Luck
Club, d’Amy Tan
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Club de lectura en anglès a càrrec
de Laura Patricio. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o 935 864 230.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 4
Club de lectura infantil
Gomet blau: Dins el
bosc, d’Anthony Browne
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Infants de 5 a 7 anys. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o 935 864 230.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Aula d’Extensió
Universitària per a la
gent gran: “Europa ens
mira”
A les 18 h, al Teatre Auditori
Conferència inaugural del curs a
càrrec del periodista Xavi Coral.
Entrada lliure.
Organitza: Aula Ripollet

—
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Dijous 6

Divendres 7

Xerrada informativa
del programa
“Dona i metall”
+ INFO
De 10 a 11.30 h,
al Centre Cultural
Sessió informativa sobre el
programa ocupacional “Dona i
metall”. Més informació,
a orientacio@ripollet.cat
i @RipolletImpulsa.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Jornades Europees
de Patrimoni 2022
De 19 a 22 h, al CIP Molí
d’en Rata
Portes obertes al CIP. Taller “Art
i cel” (21 h), sobre astronomia,
pintura amb vi i un tast del vi.
Reserves: 935 946 057 o reserves.
molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Club del còmic infantil:
¡La felicidad es una
mantita caliente!,
de Charles M. Schulz
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Infants de 8 a 11 anys. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o 935 864 230.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Formació:
“Lucrum non” Inscriu-te!
A les 18 h,
al Centre Cultural
Taller sobre projectes associatius
sense ànim de lucre. Inscripció a
populuslabora@comunalitat.cat.
Organitza: Populus Labora
Nits de música:
Sardanes... i més
De 19 a 20.30 h, al Centre
Parroquial
Xerrada a càrrec de l’Associació
Sardanistes de Ripollet.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—

Presentació de la
temporada de teatre,
música i dansa
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori
Inici de la 29a temporada
d’espectacles de l’Associació
d’Espectadors, amb un concert a
càrrec de Marta Urzaiz al clarinet
i Ferran Cullell al piano. Activitat
gratuïta, amb reserva prèvia
al 627 454 642.
Organitza: AETMV

—
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Dissabte 8
Festes del Pilar 2022
Durant tot el dia, a la seu
del Centro Aragonés
Esmorzar (10 h), campionat
de dominó (12 h) i concurs de
truites i dolços amb degustació
(18 h).
Organitza: Centro Aragonés
de Ripollet
Taller de cuina
en família
Inscriu-te!
De 10.30 a 12 h,
al Centre Cultural
Infants de 5 a 12 anys.
Inscripcions: Centre Cultural
o ripollet.cat. Preu: 4 €.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Jornades Europees
de Patrimoni 2022
Tot el dia, al CIP Molí
d’en Rata
Portes obertes al CIP i al Molí
d’en Rata (d’11 a 14 h i de 17 a
20 h).
A les 19.30 h. Lectura de relats
eròtics amb tast de vi (al CIP).
Per a majors de 18 anys.
A les 21 h. Espectacle de dansa
i teatre “D.O.”, amb degustació
de vins (al Celler Cooperatiu).
Reserves: 935 946 057 o reserves.
molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

14a Nit Jove
A partir de les 12 h, al pati
de l’escola Escursell i Bartalot
12 h. Vermut.
14 h. Migada amb els Migats
Sound System. Dinar popular.
21 h. Inici dels concerts, amb
actuacions de Lërei, Akantoide,
Trau, Andana i punxadiscos fins
a les 3 h.
Organitza: Centre d’Esplai
L’Estel

—
Diumenge 9
Festes del Pilar 2022
Durant tot el dia, a la seu
del Centro Aragonés
Esmorzar aragonès i campionat
de birlos (10 h), campionat de
llançament d’alpargata (14 h)
i entrega de premis (18.30 h).
Organitza: Centro Aragonés
de Ripollet
Jornades Europees
de Patrimoni 2022
Durant al matí, al CIP Molí
d’en Rata i al Celler
Cooperatiu
Portes obertes al CIP i al Molí
d’en Rata (d’11 a 14 h).
A les 11 h. Visita guiada al Molí
d’en Rata. No cal inscripció.
D’11 a 13 h. Portes obertes
al Celler Cooperatiu.
A les 12.30 h. Visita guiada a
l’exposició “Al Vallès, som gent de
vinya!”. Reserves: 935 946 057 o
reserves.molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Jugatecambiental
Pinetons: Fem un quadre
de tardor
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Els animals
de companyia
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Ball al Casal d’Avis
A les 18 h, al Casal d’Avis
Activitat oberta. Preu: 4 €.
Organitza: Casal d’Avis

—
Dilluns 10
Cafè Literari: Verd aigua,
de Claudio Magris
De 15.30 a 17 h, al Centre
Cultural
Tertúlia literària oberta a tothom.
Organitza: AETMV
Taula rodona: Còmic
i salut mental
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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Dimarts 11

Dijous 13

Llegir el teatre: Zona
inundable, de Marta
Barceló
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Amb Mònica López, d’Amics
del Teatre. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o 935 864 230.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Club del còmic juvenil:
Cristales rotos,
de Mariko Tamaki
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Joves de 12 a 16 anys. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o al 935 864 230.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 12
Festes del Pilar 2022
Durant tot el dia
Chupinazo (08.30 h), Traca en
honor a la Verge del Pilar (10
h), Processó fins a l’església amb
l’Agrupació Folklòrica Estirpe de
Aragonia de Huesca (10.30 h),
Ofrena floral (12.15 h), Solemne
missa (12.30 h), Recepció
d’autoritats al Centro Aragonés
(13.30 h), Dinar de germanor
(14.30 h), Gran Festival de Jotas
al Teatre Auditori, a càrrec de
l’Agrupació Folklòrica Estirpe de
Aragonia de Huesca (18 h).
Organitza: Centro Aragonés
de Ripollet

—

—
Dissabte 15
Senderisme:
+ INFO
GR-210 Camí
Vora Ter,
etapa 1: Naixement
del Ter-Camprodon
Més informació a
centreexcursionistaripollet.com.
Organitza: Centre Excursionista
de Ripollet
Taller: “Espai per
atendre’ns”
De 10 a 12 h, al Centre
Cultural
A càrrec d’ Ona Albert,
de La Comareig.
Organitza: Populus Labora
Experiment científic
en família: Marie Curie
i slime radioactiu
De 10.30 a 12 h, al Centre
Cultural
A càrrec de l’associació
Luciferases. Infants a partir de
5 anys. Inscripcions: Centre
Cultural o ripollet.cat. Preu: 4 €.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Inscriu-te!
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Festes del Pilar 2022
Tot el dia, a la seu del Centro
Aragonés
Esmorzar (11 h) i Nit Cultural
(18 h).
Organitza: Centro Aragonés
de Ripollet
L’hora petita: Històries
i cançons d’animals
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Rah-mon Roma.
Infants d’1 a 3 anys. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o al 935 864 230.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Inauguració del Jardí
del Record
A les 17 h, a la zona verda
a tocar de l’antic bosc dels
Pinetons
Obertura d’un espai
d’homenatge, amb motiu del
Dia mundial de la conscienciació
sobre la mort gestacional,
perinatal i neonatal.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet

—
Diumenge 16
Itinerari “Nucli antic:
L’origen de la vila”
A les 11 h, sortida des
del CIP Molí d’en Rata
Reserves: 935 946 057 o
reserves.molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
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Jugatecambiental
Pinetons: Els bolets
són uns artistes
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: El safari
fotogràfic
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Festes del Pilar 2022:
Dinar de germanor
A les 14 h, a la seu del Centro
Aragonés
Organitza: Centro Aragonés
de Ripollet
Ball al Casal d’Avis
A les 18 h, al Casal d’Avis
Activitat oberta. Preu: 4 €.
Organitza: Casal d’Avis

—
Dimarts 18
Espai de debat:
“Recordem el suport
mutu durant la
pandèmia”
De 18 a 20 h, al Centre Cívic
del Pont Vell
Organitza: Populus Labora

—

Dimecres 19

Divendres 21

Hora del conte:
Una altra cosa
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Contes sobre assetjament amb
Petita Companyia. Infants a partir
de 4 anys. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o 935 864 230.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Teatre: L’oreneta Compra
l’entrada!
A les 20.30 h,
al Teatre Auditori
Entrades a espectadorsripollet.cat o
a taquilla a partir de les 19 h.
Organitza: AETMV

Club de lectura ChickLit:
Sushi para principiantes,
de Marian Keyes
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Amb Tamara Marín. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o 935 864 230.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Teatre: La rambla Compra
de les floristes
l’entrada!
A les 21.30 h,
al Centre Parroquial
Entrades a amicsdelteatre.cat.
Organitza: Amics del Teatre

—
Dijous 20
Club de lectura infantil
Gomet vermell: La
meravellosa medecina
d’en Jordi, de Roald Dahl
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Infants de 8 a 10 anys. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o 935 864 230.
Organitza: Ajuntament de Ripolle
Nits de música: Història
del cinema musical
nord-americà (62a sessió,
anys 2012-2014)
De 19 a 20.30 h, al Teatre
Auditori
Amb Joana Raja i Lluís López.
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV

—

—
Dissabte 22

—
Diumenge 23
Itinerari “Pont VellTiana: Grans històries per
descobrir”
A les 11 h, sortida des de
la pl. d’Emma Maleras
Reserves: 935 946 057 o
reserves.molidenrata@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Jugatecambiental
Pinetons: Fem el Memory
del parc
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental Massot:
L’herbari artístic
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 030 — Octubre 2022

Ball al Casal d’Avis
A les 18 h, al Casal d’Avis
Activitat oberta. Preu: 4 €.
Organitza: Casal d’Avis

Dimecres 26

Llegim i creem:
A dibuixar l’Snoopy!
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Teatre: La rambla
Municipal
Compra
de les floristes
Amb Sara Sareta. Infants a partir
A les 19 h, al Centre l’entrada! de 4 anys. Inscripció:
Parroquial
biblioteca@ripollet.cat
Entrades a amicsdelteatre.cat.
o 935 864 230.
Organitza: Amics del Teatre
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Dimarts 25
Espai Gent Gran:
Manualitats de tardor
A les 16 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a majors de 60 anys.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Espai de debat:
“Construïm una ciutat
que curi”
De 18 a 20 h, al Centre Cívic
del Pont Vell
Organitza: Populus Labora
Club de lectura d’àlbums
il·lustrats: Voces en
el parque, d’Anthony
Browne
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Amb Judith Navarro. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o 935 864 230.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Club de lectura: La noia
salvatge, de Delia Owens
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Amb Alicia Gil. Inscripció:
biblioteca@ripollet.cat
o 93 586 42 30.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Divendres 28
Túnel del Terror infantil
De 17.45 a 20 h, al Centre
Cultural
Preu: 1,5 €.
Organitza: La Careta Teatre
Cinema: El nostre llarg
silenci
De 19 a 22 h, al Teatre
Auditori
Entrada lliure.
Organitza: ANC

—
Dissabte 29
Taller d’edició fotogràfica
De 10 a 13.30 h, al Centre
Cultural
A càrrec d’Àngels Solanes.
Organitza: AFR
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Halloween 2022: Túnel
del Terror per a adults
De 18.45 a 22 h, al Centre
Cultural
Preu: 3 €.
Organitza: La Careta Teatre

—
Diumenge 30
Jugatecambiental
Pinetons: Fem un
identificador de núvols
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental Massot:
Fauna invasora
A les 11.30 h, al parc Massot
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Ball al Casal d’Avis
A les 18 h, al Casal d’Avis
Activitat oberta. Preu: 4 €.
Organitza: Casal d’Avis

—
Altres
activitats
Formació en
cooperatives de joves
Inscriu-te!
Del 14 d’octubre
al 2 de desembre
Curs de 15 sessions per a joves
d’entre 20 i 29 anys, els divendres a
la tarda i dissabtes al matí al Casal de
Joves. Inscripció: populuslabora@
comunalitat.cat.
Organitza: Populus Labora
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+ INFO
Activitats del
Casal de Joves
Per a joves a partir de 12 anys.
Inscripcions gratuïtes a
joventut@ripollet.cat,
680 340 760
i @RipolletJove.
Cada dimarts (17 h)
Taller de cuina
Cada dimecres i dijous (17 h)
Espai d’estudi
Divendres 7 i 21 d’octubre
(17 h)
Tarda de videojocs
Divendres 14 i 28 d’octubre
(17 h)
Torneig de tennis taula
Dilluns 17 d’octubre (17 h)
Taller: Com composar
cançons
Horari del servei R-Bici
Fins al 31 d’octubre
Préstec gratuït de bicicletes
de 9 a 13 h i de 18 a 21 h.
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 divendres 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

Tallers d’hàbits saludables
A partir del 4 d’octubre,
cada dimarts, de 9 a 10.30 h,
al CAP Ripollet
A càrrec del nutricionista José
Cano. Inscripció al CAP.
Organitza: Equip d’Atenció
Primària Ripollet Centre
A partir del 5 d’octubre, cada
dimecres, de 10 a 11.30 h,
al CAP Els Pinetons
A càrrec del nutricionista José
Cano. Inscripció al CAP.
Organitza: Equip d’Atenció
Primària Els Pinetons
Encants dels Aturats
Cada dissabte no festiu,
a la pl. de Pere Quart
De 9 a 15 h, mercat de segona
mà, d’intercanvi i artesania.
Formació “Alfabetització
digital per a la recerca
de feina”
17, 18, 19, 20, 21
i 24 d’octubre
Curs de 25 hores per a persones a
l’atur. Inscripcions a
orientacio@ripollet.cat
o 935 807 642.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
“Mañanitas flamencas”
Diumenges, de 12 a 14.30 h, a
la seu de la Peña La Macarena
Gratuït
Jam session de flamenc amb
micro obert
Amb veus com les de Blas
Maqueda i Rogelio Ojeda.
Organitza: Peña Flamenca La
Macarena

—

Exposicions
CENTRE CULTURAL
Sala 1
Fins al 31 d’octubre
“Arquitectures de paper.
Els retallables del taller
PAPETI”
Exposició de maquetes de paper.
Organitza: C.R.A.C.
Sala d’Art
Del 13 d’octubre al 23
de novembre
“Els invisibles
del Mediterrani”
Mostra de fotografies de Carmen
Espinosa. Inauguració:
20 d’octubre, a les 19 h.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 3 al 29 d’octubre
“Cicatrius”
Exposició de Montse Soler.
Organitza: Acció Fotogràfica
de Ripollet
Del 3 al 29 d’octubre
“SintomatoLÓGICA”
Exposició sobre el còmic
SintomatoLÓGICA, creat pels
usuaris del Servei de Rehabilitació
Comunitària de Cerdanyola.
Organitza: SRC de Cerdanyola
CIP MOLÍ D’EN RATA
Fins al 9 de gener
“Al Vallès, som gent
de vinya!”
Exposició sobre la tradició
del cultiu de la vinya.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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CREEM ESCOLA + INFO
Jugatecambiental:
vine, juga i aprèn!
El diumenge 18 de setembre va iniciar-se el
nou programa d’activitats a les jugateques ambientals. Ara fa 7 anys es van crear amb la idea d’aportar
un espai nou als parcs, on poder aprendre i jugar,
alhora que s’inculquen valors de respecte i coneixement pel nostre entorn natural. I de quina millor
manera aprendre que jugant?
El que va ser un projecte de prova el 2015 en 15 parcs
metropolitans, ara es duu a terme en 40 parcs i 5 platges. A Ripollet, hi ha dos parcs metropolitans que
disposen de Jugateca: el parc dels Pinetons, un dels pioners, on ja hi han participat 8.000 persones, i el parc
Massot, que va començar 3 anys més tard.
La gestió la realitza conjuntament l’Ajuntament de Ripollet amb l’AMB a través de l’entitat local Associació
Ripollet Natura. La programació compta també amb
activitats del Programa Metropolità d’Educació per a
la Sostenibilitat, Compartim un Futur.
La Jugateca ha esdevingut un lloc de trobada de famílies, a través de jocs i tallers per conèixer la natura
de l’entorn del nostre municipi sense haver de desplaçar-nos. Vivim en ciutats, envoltats d’edificis, carrers
asfaltats i on convivim moltes persones. Per això, és
molt important donar valor a la natura urbana.
A més dels dos parcs metropolitans, Ripollet té 22
parcs més. Són molts els beneficis que ens aporten
aquestes illes verdes, plenes de biodiversitat, zones
d’esbarjo, d’esport, de passeig... que ens donen benestar i és important que aprenguem a valorar-les!
La Jugateca és un espai familiar per passar una bona
estona de diumenge al matí. Són moltes les activitats,
tallers i itineraris que s’hi ha dut a terme: observació
i diferenciació de les diverses espècies animals i vegetals que viuen al parc, tallers de dibuix d’invertebrats,

dendrologia –per conèixer l’edat dels arbres–,
art amb fulles seques, el
món dels bolets...
La Jugateca posa en valor
la natura que ens envolta i
educa en el medi ambient
a infants i adults.
• Seguiu-nos a @jugatecambientals
• Cada diumenge, fins al
4 de desembre, d’11.30 a
13.30 h.
• Sessions gratuïtes i sense inscripció prèvia, adreçades principalment a públic familiar amb infants de 2 a 10 anys.
• Més info a www.amb.cat/
jugatecambiental
Associació Ripollet Natura
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PRIMER PLA
Marta Figueras
Actriu i directora d’Amics del Teatre

+ INFO

“Representem
La Rambla de les Floristes
amb els mateixos actors
22 anys després”

Marta Figueres, al teatre del Centre Parroquial

Després de sortir a més de 100 obres i dirigir-ne una seixantena amb Amics del Teatre, amb 79 anys Marta Figueras reestrena aquest octubre, dues dècades després,
La Rambla de les Floristes amb els mateixos actors.
Vàreu ser els primers a representar-la.
No s’havia fet mai en teatre. Només a televisió per la
Maria Rosa Sardà. I ara la tornem a fer a Ripollet i els
mateixos. Han hagut d’estudiar els papers una altra
vegada, i molt! Va de la vida d’unes floristes que expliquen la seva vida, la història d’una d’elles amb un

galant que primer la vol només per anar al llit i després
se n’enamora.
Si els va agradar en aquell temps, ara encara més, perquè són actors molt fets i hi hem afegit coses noves,
com unes flors que canten... Disfrutaran molt.
Vas començar de petita.
El 1954 a les “hermanes”. Més tard hi havia mossèn
Francesc, que ens va iniciar a fer obres cantades al
“Centru”. Tota la meva vida teatral la tinc en dos àlbums, un de les que he sortit i un altre de les que he
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dirigit. Vaig començar a Amics del Teatre a 1955 i al
llarg d’aquests anys he conegut als grans: Valentí Velilla, Domènec Torras, Rosita Sallent, el Fadó, el Tabuenca, el Torras, el Cisa...
Què recordes d’aquells temps?
Cada quinze dies es feia una obra. Igual només amb
una representació. Anàvem amb apuntadors. Avui
no, que s’ho saben com els professionals.
Vàreu tenir problemes amb la censura?
I tant! Venia mossèn Francesc i deia: “Aquesta obra no
es pot fer perquè no té moral” i t’havies de conformar.
No hem d’oblidar que érem al Centre Moral de la Joventut Catòlica de Ripollet. Però després va venir mossèn Josep i aquella que ens havien dit que no es podia
va ser la primera que vam presentar. Després ja tot es va
obrir i hem pogut fer sempre el que hem volgut.
Què t’estimes més actuar o dirigir?
De directora intento fer sortir a tothom que m’ho demana. Però m’agrada més fer d’actriu. El que passa és
que ara no puc, perquè em falla la memòria. Tornaré a
sortir als Pastorets, però un trosset petitó.
Quina és l’obra que més t’ha marcat?
Olvida los tambores. Està molt ben escrita
que ens va sortir molt bé. Actuava amb
Jaume Miret, el Ramon Argenté, la
Carlota Betor i el Ramon Riera. Ara
l’estem assajant amb els joves i la farem pel febrer o març.
Però t’ha tirat més la comèdia.
Si fèiem una obra còmica, segur que em
tocava sortir. Normalment papers de
“característica”. A més, com que no era
gaire bufona i se’m donaven més bé les
dones grans, és el que em tocava.
Has fet fins i tot de vedette.
Si home, però d’acoblada a les altres. Va ser a Cómeme el coco, negro.
Les companyes em van dir: “Marta,
així hem de sortir, amb aquestes calcetes només?” I jo els vaig contestar: “No patiu, jo
també hi sortiré”.
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I teniu les vostres pròpies Teresines.
La Núria Getan i un parell més van agafar els “sketchs”
de la tele i els van adaptar a teatre, que no s’havia fet mai.
També vam fer sortir els marits de les protagonistes,
transvestits. Els va pintar la meva neboda, la Marta
Suñé i vam riure moltíssim. I molt bé que va sortir!
També toqueu els musicals.
Fa anys vam provar amb un popurri de números i ens
va agradar i vam seguir. Es balla i les cançons són en
directe i ho fan realment molt bé. Els musicals porten
a molta gent i ho necessitem, que hem de fer caixa per
continuar fent obres.
Una altra de les teves responsabilitats és
l’atrezzo.
Sí, amb l’ajut de la meva germana gran. Ella talla i jo
cuso la roba de totes les obres. Un any abans de l’estrena ja començo a preparar tots els vestuaris. Ara quan
la pandèmia, per exemple, vaig fer tota la roba de “Les
floristes”.
Què és per a tu Amics del Teatre?
Són com els meus fills i ells també m’estimen, eh? La meva vida és el teatre.
M’he dedicat molt a la canalla del grup
i els que van començar amb 13 o 14
anys avui tenen 50 i actuen amb els
seus fills i fins i tot nets.
Què sents quan fulleges els
llibres de la teva vida teatral?
Sento una plenitud. Una felicitat molt gran. I animo a tothom
que li agradi el món del teatre que
vinguin a informar-se. Sempre ens
va bé tenir gent, sobretot ens falten
nois.
Contacte:
A/e: informacio@amicsdelteatre.cat
amicsdelteatre.cat
Toni MIralles

Marta Figueres, a La carbonera, a l’any 1960
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EN BREU
El CIP Molí d’en Rata torna
a participar del Benvinguts
a pagès

El Celler Cooperatiu obre portes
per les Jornades Europees
de Patrimoni

L’activitat es duu a terme a tot Catalunya per
donar conèixer qui hi ha al darrere de tot allò
que mengem. A Ripollet, el Centre d’Interpretació del Patrimoni Local organitza diumenge 2 d’octubre, a partir de les 10 h, una
visita-taller per conèixer el passat fariner del
Molí d’en Rata. Els participants podran veure
l’interior del molí, aprendre com funcionava
un molí hidràulic i elaborar una massa mare
artesanalment. El taller compta amb la col·laboració de l’obrador de pa Apassiona’t. Cal
reservar plaça a reserves.molidenrata@ripollet.
cat o trucant al 935 946 057.

Un any més, Ripollet es vesteix de gala per celebrar les
Jornades Europees de Patrimoni, que tindran lloc del
7 al 9 d’octubre. La gran novetat de l’edició d’enguany
és que el Celler Cooperatiu obrirà les seves portes al
públic, després de la seva adquisició per part de l’Ajuntament. Serà diumenge 9 d’octubre, d’11 a 13 h, amb
una jornada de portes obertes. L’aforament és limitat
i cal reserva a reserves.molidenrata@ripollet.cat o 935
946 057. Podeu consultar la resta dels actes de les Jornades Europees de Patrimoni a l’apartat de l’Agenda.

Arriba la 5a Nit de tapes
i botigues al carrer

Ripollet acollirà dissabte 1 d’octubre, la 5a Nit de
tapes i les botigues al carrer, organitzada per l’Ajuntament, l’Associació de Venedors i Comerciants del
Mercat Municipal i la Unió de Comerciants de Ripollet (UCR). La cita tindrà lloc 19 a 24 h, entre la
plaça del Molí i la rambla de Sant Esteve. Es podrà
gaudir de les tapes que faran els paradistes del Mercat
Municipal en una zona de pícnic; més d’una desena
de comerços locals sortiran al carrer i hi haurà música
en directe.
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La gent gran serà la protagonista

Aquest mes d’octubre s’han organitzat diverses activitats pensades per a la gent gran. Dissabte 1 d’octubre,
de 16 a 19 h, es posa punt final a la Setmana de la Gent
Gran amb el Iaia Fest, un gran festival amb música,
ball i activitats al parc Massot. Per altra banda, el Casal
d’Avis recupera aquest mes els seus tradicionals balls
per a la gent gran dels diumenges a la tarda. Els balls es
faran al Casal cada diumenge, a les 18 h. A més, fins al
3 d’octubre, hi ha temps per inscriure’s a les activitats
físiques dirigides a la gent gran, que es faran al Pavelló
Joan Creus. La inscripció es pot fer presencialment al
Centre Cultural o en línia a ripollet.cat.

+ INFO

En marxa el projecte
Dona i Metall

L’Ajuntament ha endegat aquest programa
ocupacional que té l’objectiu de reorientar
la trajectòria laboral d’unes 40 dones perquè
puguin incorporar-se com a mà d’obra qualificada al sector del metall i les instal·lacions.
El projecte compta amb la col·laboració del
Gremi d’Instal·ladors i PIMES del metall a
Cerdanyola, Ripollet i Montcada. Dijous 6
d’octubre, es farà una reunió informativa sobre el projecte, a les 10 h, al Centre Cultural.

Comença la neteja
de les lleres dels rius

Foto: Raniero Corbelletti-Federació Catalana de Patinatge

Dos patinadors del CPA Ripollet,
als World Skate Games 2022

Llorenç Álvarez i Carla Escrich (a la imatge) formen
part de la selecció espanyola de patinatge artístic que
es desplaçarà a finals del mes d’octubre a Argentina,
per participar als World Skate Games, una competició
mundial de patinatge que aplegarà els millors especialistes de cada disciplina. La convocatòria arriba després
del seu destacat paper al Campionat d’Europa celebrat
al setembre, on Álvarez es va proclamar campió i Escrich va quedar subcampiona d’Europa.

A finals de setembre, es va iniciar la retirada de
residus de les lleres dels rius Ripoll i Sec, per recuperar-les com a espai natural. El procés inicial es realitza manualment i amb maquinaria
no pesada, per tenir cura de la fauna i la flora
de les lleres. Més endavant, entrarà maquinaria més pesada que retirarà en profunditat les
acumulacions de canya. Està previst que les
obres acabin el gener de l’any vinent.
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Opinió
Riu Ripoll i Riu Sec: memòria
i patrimoni natural de Ripollet

El passat 25 de setembre es compliren 60 anys de les terribles riuades que, la nit del 25 al 26 de setembre de 1962,
arrasaren diverses poblacions del Vallès i provocaren centenars de morts a la comarca quan, de sobte, unes fortes tempestes van fer créixer enormement el cabal del riu Ripoll.
Ripollet fou una de les poblacions afectades, amb almenys
12 víctimes mortals i greus danys materials que destruïren
fàbriques i habitatges situats a prop de la llera del riu Ripoll. Danys materials que augmentaren setmanes després
quan es produïren unes noves riuades.
Aquells dramàtics fets i els profunds canvis urbanístics
de l’àrea metropolitana reformularen la relació de Ripollet amb els seus rius. De ser entorns naturals passaren a
convertir-se en espais aïllats per diverses construccions,
envaïts per la molt resistent canya americana i ocupats
d’horta de lleure en uns espais que, per seguretat, havien
de romandre lliures d’activitat humana.
Per fer front a aquesta situació, l’any 2017 l’Ajuntament
de Ripollet, amb el primer Govern de Decidim, va aprovar la “Memòria per a la recuperació de les lleres dels rius
Ripoll i Sec al seu pas per Ripollet, les àrees de ribera i els
espais lliures vinculats al sistema fluvial”. D’aquesta memòria hem anat portant a terme els treballs corresponents
a la realització d’un gual inundable a l’altura de Molí d’en
Xec; la restauració completa d’un tram a l’alçada del poliesportiu municipal a prop dels voltants d’aquest gual; la
retirada d’espècies al·lòctones i sembra de gramínies al riu
Ripoll des de la presa de Barneda fins al terme municipal de Barberà; la retirada de canya del tram del riu Sec;
la construcció d’un altre gual al riu Sec que connecta el
parc Massot amb el passatge de l’ermita, lloc on també està
previst crear un bosc de ribera...
Des de Decidim continuem treballant per recuperar els
rius Ripoll i Sec al seu pas per Ripollet, una ciutat on
durant anys hem vist perdre el nostre patrimoni natural.
Abocarem tots els recursos necessaris i prendrem les decisions que calguin, pensant, com sempre, en el futur de
Ripollet.

Gràcies per aquesta Festa Major!

Aquest 2022 per fi hem pogut tornar a gaudir d’una Festa Major molt esperada per tothom. Sortir, retrobar-nos
i compartir moments sense restriccions, una gran fita venint d’un passat pandèmic que tant ens ha afectat.
En primer lloc, volem agrair la feina feta pel personal de
l’Ajuntament (tècniques i tècnics de les àrees de Cultura,
Comunicació i Esports), a la Brigada Municipal i a la Policia Local, per estar sempre present i a la Comissió de Festa
Major, que aquest any ha elaborat una programació per
diversos col·lectius. També volem agrair la gran feina feta
per les entitats, que com cada any, són una part fonamental de l’organització.
El PSC de Ripollet fa una valoració positiva general per
les activitats, concerts i espectacles que s’han dut a terme.
Un exemple és l’espai de la vinya, cada cop més consolidat
i que fa de Ripollet un referent alhora que fa visible una
part del nostre passat.
Pel que fa als aspectes millorables, volem fer palès la mala
gestió vers l’organització de la cita prèvia per un espectacle
infantil i, en aquest sentit, la mala comunicació respecte a
aquesta incidència. Creiem que s’ha de continuar treballant per millorar aquests aspectes, així com procurar per
festes majors venidores un espai i programació per als més
joves (12-17 anys).
Així mateix, des del PSC ens mostrem contraris al fet que
hi hagi un xiringo que estigui ubicat al parc de Gassó Vargas, al marge de la resta de xiringos ubicats al voltant de la
fira, fent una festa major alternativa. Quina casualitat que
sigui el corresponent al COP/CUP, partit que està governant a Ripollet, dins de la coalició Decidim. No creiem
que una programació que té la intenció de ser alternativa
a la Festa Major i organitzada per un partit polític, hagi
d’estar present a la programació oficial de les festes.
Finalment, cal destacar que ha sigut una festa que s’ha caracteritzat pel civisme de la majoria de la gent. Tot i que
com sempre hi ha fets negatius, com els actes violents i
incívics que es van produir el divendres, entre altres.
Des del PSC continuarem treballant per fer de la Festa
Major una de les millors de la comarca.
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Los cortes de luz del Ripollet
del futuro

Año tras año las quejas sobre las incidencias del suministro eléctrico en Ripollet se convierten en un clamor popular y, en especial, durante los meses de agosto, donde en
una sola hora se han podido producir hasta diez cortes seguidos. Nuestro gobierno de Decidim, lejos de alzar la voz
sobre quien debería proporcionar una calidad y eficiencia
en el servicio a los ciudadanos, muestra una actitud totalmente servil y carente de la potestad que debe mostrar una
administración pública que vela por el interés general de
la población. ¿Acaso han pensado en los inconvenientes
que generan los numerosos cortes de energía eléctrica en
los electrodomésticos de nuestros hogares? En un mes en
el que muchas personas se encuentran de vacaciones, pueden verse perjudicados por un congelador que no recupere el suministro y se pierda su contenido. O por los innumerables saltos de alarma (para aquellos que la tengan)
que la falta de electricidad ocasiona en el sistema. Pero lo
más preocupante es que recientemente nuestro pueblo
ha aparecido en los medios de comunicación como líder
en la captación ilegal de fluido eléctrico para los cultivos
de marihuana. Sí, el mundo al revés y nuestro gobierno,
al que esperemos le queden pocos meses de vida, sólo le
preocupa la fecha en la que podrá retirar todos los viejos
contenedores de basuras para instaurar al cien por cien el
maléfico sistema denominado “porta a porta”. A finales
de la legislatura bien podemos hacer uso de aquel viejo
dicho castellano que dice “para este viaje no hacían falta
estas alforjas”. Ripollet merece algo mejor, y pronto los
ciudadanos tendrán la palabra.

Ripollet ha perdido el norte
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Nos encontramos a escasos ocho meses de las próximas
elecciones municipales y nuestra población sigue sin rumbo, nuestros políticos han perdido el norte. No hay nadie
que decida sobre el caos de las basuras, sobre la limpieza
de nuestras calles, sobre el mantenimiento de nuestros
parques, sobre los estacionamientos... sobre todo lo que
tiene que ver con la gobernanza política.
Tenemos un alcalde que ya no tiene ganas de ejercer para
lo que fue elegido…. Que es ser el ALCALDE de todas y
todos.
En la Fiesta Mayor, en nuestra querida Fiesta Mayor, ha
estado ausente de los actos que se han celebrado y que,
como nuestro representante, debería haber hecho acto de
presencia ante los vecinos y vecinas. No fue a los actos infantiles, ni a casi ningún acto deportivo, ni tan siquiera se
presentó en la recepción de la “GENT GRAN” por nombrar algunos de ellos.
Eso sí, ¡fue al concierto de rock! Parece ser que era lo único
que le importaba y por lo que se mostró interesado.
Ahora mismo, ¡estamos sin Alcalde!... ¡Está desaparecido!… ¡Ripollet está abandonado! Por las redes sociales se
claman soluciones. Éstas son una muestra del descontento donde podemos ver las denuncias que día a día hacen
los ciudadanos. “ESTAMOS HARTOS” de la desorganización y de la dejadez con la que ya casi nos tienen acostumbrados. Un día ponen contenedores y al otro día nos
los quitan sin ningún criterio, no sabemos cuánto tiempo
ni hasta cuándo va a durar toda esta desorganización, pero
desde nuestro grupo municipal elevamos la voz para decir
“BASTA YA” y reclamar a nuestro alcalde que ejerza para
lo que fue elegido y, si no es capaz de hacerlo, pues que
“DIMITA YA”.
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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

Edita:
Ajuntament de Ripollet
Rbla. de Sant Jordi, 6, 1r. 08291 Ripollet
Tel. 935 942 048
A/e: info@ripollet.cat
info.ripollet.cat
Direcció: Toni Miralles
Redacció i maquetació: Departament de Comunicació
Impressió: Gestió de Publicacions Locals SCCL
Distribució: Distpublic
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Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 030 — Octubre 2022

23

FEM MEMÒRIA
60 anys de
la nit tràgica
La nit del dimarts 25 de setembre de 1962,
el riu Ripoll, font de vida i riquesa arreu del Vallès,
es va desbordar, convertint-se en sinònim de mort i
destrucció al llarg dels seus 40 quilòmetres. La riuada causà prop de 700 morts a la comarca, 12 d’ells a
Ripollet, que va ser una de les poblacions afectades,
no només per aquesta riuada, sinó també per les
que van succeir el 4 i 7 de novembre del mateix any.
Ningú s’ho esperava, tothom veia que plovia molt,
però la gent feia vida normal aquella nit del 25 de setembre. En tres hores van caure més de 200 l/m2 i el
cabal del riu es va multiplicar per 100. Aquella nit van
baixar 2.345 m³ per segon i el riu es va desbordar. L’aigua va arrasar conreus, fàbriques i habitatges. A Ripollet, es va endur 12 vides i va causar nombrosos danys
materials, entre ells la destrucció de més d’una desena
de fàbriques, la majoria tèxtils i de paper, i de 36 habitatges, que van restar destrossats parcialment o total.
Els dies posteriors es van presentar 118 sol·licituds per
pèrdua de bestiar i terres de conreu.
L’alcalde d’aleshores, Manuel Masachs, va quedar atrapat amb la seva família a casa seva. Els habitatges del
voltant no van tenir la mateixa sort. Quan encara no
s’havien sobreposat a la desgràcia, el 4 de novembre de
1962 es produïa la segona riuada, que es va endur el
pont de pedra, única via d’enllaç entre el nucli de Ripollet i el que ara coneixem com a barri del Pont Vell.
Encara tornaria a ploure amb força tres dies més tard.
La desolació i l’horror viscut aquella nit i els dies posteriors va tenir, com a contrapunt, l’escalfor i la col·laboració ciutadana vers aquelles persones que ho havien
perdut tot. L’ajuda va arribar no només dels veïns i
veïnes, sinó també de la Creu Roja, Càritas Parroquial
i campanyes benèfiques com les de Ràdio Barcelona.

Can Masachs, seu de l’actual Ajuntament

Quant a les ajudes institucionals es va posar en marxa la
Junta distribuïdora de fons pro damnificats, que va fer
front a part de les pèrdues, tot i que algunes de les ajudes mai es van pagar. Pel que fa als habitatges, molts dels
afectats van acabar buscant-ne un altre ells mateixos,
donat que vuit anys després encara no s’havien acabat.
En aquell moment, hi havia 6.120 habitants empadronats a Ripollet. Segons un document de l’Ajuntament
de l’any 1963, el cost total dels danys provocats per les
riuades va ascendir a 100.211.540,06 pessetes.
El record
Encara hi ha gent a Ripollet que quan plou fort sent
un calfred. Aquelles riuades van deixar gravades en la
memòria de molts ripolletencs imatges de desolació,
però també d’escalfor, que encara perduren. El 2012,
amb motiu del 50è aniversari es van organitzar una
desena d’actes commemoratius, destacant la feina divulgativa del CIP Molí d’en Rata i el documental produït per Ripollet: Història i Imatge. Aquest 2022, les
riuades es recordaran des de la perspectiva històrica i
social, en un projecte comarcal amb l’aportació documental de l’Arxiu Municipal de Ripollet. Per la seva
part, Traça ha previst per al 4 de novembre un recorregut pels espais de la riuada, una projecció i una acció
artística. A tot això, cal sumar la investigació d’àmbit
català sobre les persones desaparegudes i els possibles
nens robats en les riuades, que afegeixen encara més
foscor aquella fatídica nit.
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LA CONTRA
Noèlia Cruz

Segueix
els Gegants!

Nova presidenta de la C.R.A.C.
Amb 29 anys, ets la
presidenta més jove de
Ripollet...
Sí, segurament. Ja portava un o
dos anys a la Junta, perquè s’havia
fet una crida per apuntar-se més
gent jove a la direcció. No fa ni un
any que es va decidir el canvi de
presidència, m’ho van proposar i
jo encantada d’acceptar-ho.
Sovint manca gent jove a
les entitats.
A la Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals (C.R.A.C.) estem molt contentes perquè som
una bona quantitat de gent jove
a dins de la Junta. A més, últimament, hi ha famílies que s’estan
apuntant a l’entitat i que tenen
infants petits, que ens aportaran
molta joventut i frescor a la Comissió en el futur.
Quantes activitats
organitzeu la C.R.A.C.?
Doncs, a més de les colles de
Gegants i Grallers, organitzem la Mostra de Danses
Folklòriques i el Campament Reial i participem amb activitats
a la Marató de TV3,
Sant Jordi o la Festa
Major, entre altres. A
més, col·laborem sovint
amb altres entitats, com
la colla de Gitanes, la So-

cietat Coral, la nova colla de
bastoners...
Quantes persones sou
a la Comissió?
Som més de 40 persones que
col·laborem habitualment, i
tenim companys que ens ajuden puntualment o en tasques
més concretes. La veritat és
que la Junta Directiva tenim
força feina, però sempre es fa
de bon grat perquè comptem
amb l’ajuda de tothom. Cal
tenir en compte que totes les
nostres activitats les fem de forma voluntària, perquè volem i ens
agrada. Tenim la sort que la gent
de l’entitat està molt implicada, és
una entitat molt familiar i acollidora, on podem anar-hi tots, des
dels avis als nets, i compartir una
activitat conjunta, tothom
hi té el seu lloc.
Tu vas començar
als Gegants.
Sí, farà una mica
menys de 10 anys
que m’hi vaig
apuntar amb
tota la família,
i després vaig
iniciar-me com
a grallera. Els
Gegants de Ripollet tenen una
història al darrere

—
“Cultura
tradicional
no vol dir
que sigui
antiga”
—
i són representatius del poble. Per
exemple, els gegants mestres són la
imatge de professors que realment
van existir; i els gegantons tenen
els noms que van escollir els infants ripolletencs. Per a mi, el conjunt dels set Gegants és preciós.
Què significa per a tu ser
gegantera?
És aportar el meu granet de sorra
a la cultura del poble, que es mantingui viva, que els nens coneguin
aquesta tradició, que les nenes vegin un model de noies joves que
portem gegants, perquè sóc una
de les portadores. Vull difondre
aquesta cultura, demostrar que
continua vigent, el fet que sigui tradicional no vol dir que sigui antiga.
Toni Miralles
Jordi Sugrañes Solé / Agència

