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Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 016 — Juny 2021
Sumari — Ganes d’estiu Pàg. 3 Dos anys de Genera Pàg. 6 Acollim
Ripollet i l’escola Francesc Escursell i Bartalot col·laboren per connectar
amb les familíes Pàg. 12 Així serà el nou Arxiu Municipal Pàg. 16
Entrevista a la periodista esportiva Inés Sánchez Pàg. 18 L’escola Gassó
i Vidal fa 50 anys Pàg. 24
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Activitats d’estiu
de lleure i esportives
Ripollet 2021
AFA Els
Pinetons
150 places
Institut Escola
Els Pinetons
—
Inscripcions
En línia
Del 13 al 20 de maig, a
www.afaelspinetons.org/
casalestiu
—
Contacte
casalpinetons@gmail.com
607 837 863

AMPA Gassó Centre
i Vidal
d’Esplai
80 places
l’Estel
Escola Gassó i Vidal

CE La
Gresca

Club Hoquei
Ripollet

125 places
Escola Tiana de la Riba
—
Inscripcions
Cita prèvia
Del 17 de maig al 18
juny, de 9 a 15 h i de 16
a 19 h, al Centre Cívic
Mancomunat (c. Ntra.Sra.
dels Àngels, 15)
—
Contacte
esplai@lagresca.org
677 648 776
664 407 952

40 places setmanals
Pista Annexa del Pavelló
Municipal Joan Creus
—
Inscripcions
Del 17 de maig
al 15 de juny, a
casalsergimiras@gmail.
com
—
Contacte
649 359 153
618 580 470

—
Inscripcions
Demanar formulari a
casalgasso@gmail.com
—
Contacte
casalgasso@gmail.com
626 578 940

150 places
Escola Enric Tatché i Pol
—
Inscripcions
En línia
17 i 19 de maig, a les 17 h
—
Contacte
casal.estiu.cee@gmail.com
691 579 669

Club Tenis
Ripollet

Escola
Esportiva

80 places
Poliesportiu Municipal
i Sandacos
—
Inscripcions
Del 17 de maig al 14 de
juny, de 17.30 a 18.30 h,
a Sandacos (c. Padró 1)
—
Contacte
escola@clubtenisripollet.es
654 525 711

140 places
Poliesportiu Municipal
—
Inscripcions
Del 25 al 31 de maig,
a esports.ripollet.cat
o de dilluns a divendres,
de 9 a 21 h, al Poliesportiu
Municipal
—
Contacte
esports@ripollet.cat
936 929 752

Escola
Estima’t
de Bàsquet Family
places
Sant Gabriel 120
Escola Josep M. Ginesta
70 places
Col·legi Sant Gabriel
i Escola Escursell i
Bartalot
—
Inscripcions
Del 17 de maig al 18
de juny, de 17 a 20 h, per
Whatsapp 672 191 547
—
Contacte
coordinacio@bsgr.org
672 191 547

—
Inscripcions
Del 17 de maig al 4 de
juny, de 9.30 a 10.30 h
i de 15 a 16 h, al c. de les
Moreres, 13
—
Contacte
info@estimatfamily.com
653 864 461

Futbol Sala
Ripollet
80 places
Pavelló Municipal Joan
Creus i Escola Josep M.
Ginesta
—
Inscripcions
Del 17 maig al 20 de juny,
al correu i telèfon de
contacte
—
Contacte
nereaoruj@gmail.com
618 580 470
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DESTAQUEM

Ganes d’estiu
Després d’un any i tres mesos marcats per la COVID-19, aquest mes de juny arriba amb més ganes
d’estiu que mai. Gràcies a la baixada de la incidència
de la pandèmia i a l’aixecament de l’estat d’alarma, la
vida cultural torna a recuperar, a poc a poc, el seu
espai, amb la reincorporació de bona part de les celebracions habituals de fa molts anys i també altres de
noves. Així, sota el paraigua del Festiu!, les entitats
recobren el seu protagonisme amb una variada oferta, adequada a les mesures de seguretat vigents. Cal
destacar l’esforç que tots aquests col·lectius continuen fent per sobreviure a la crisi i també a les resticcions que els han impedit reunir-se i assajar durant
molt de temps.
Aquest juny podrem gaudir d’una cinquantena de
propostes, destacant la Ikigai Japan Week de la Biblioteca Municipal, el tradicional Corpus de Cultura i Tradició –encara en format reduït–, l’ambiciós
programa d’estrenes dels diferents grups de La Careta Teatre, la revetlla de Sant Joan del Col·lectiu Popular l’Aresta i l’apreciat espectacle de Danza Joven,
entre altres. També podrem gaudir de valent amb el
munt d’activitats a l’aire lliure previstes: a l’Espai Maria Aurèlia Campany, activitats infantils, i al pati del
Centre Cultural, cinema a la fresca, tabalada del Poll

Foll, dos concerts de Kanyapollet, balls en línia i l’actuació dels Grallers dels Gegants de Ripollet. D’altra
banda, com a novetat, aquest estiu debuten les rutes
literàries d’El Petit Ripollet, incloses en el Pla Educatiu d’Entorn, per recórrer i reconèixer diferents espais
d’interès històric. Totes aquestes activitats són amb
aforament controlat i cita prèvia. A les pàgines de
l’agenda podreu trobar la manera de fer les reserves.
A més, el 12 de juny obren les piscines d’estiu, que
mantindran el mateix sistema de reserva d’entrades
de l’any passat. El dia 17 també també reobre el servei
gratuït de préstec de bicicletes R-Bici del parc del riu
Ripoll. Igualment, no faltaran a la seva cita els casals
d’estiu, enguany amb més entitats organitzadores,
fins arribar a la desena, a més de l’escola esportiva del
Poliesportiu Municipal, amb una oferta molt flexible
d’horaris i serveis, adaptats a les possibilitades i necessitats de totes les famílies.
En definitiva, aquest mes de juny manté l’esperit de
l’Obrim l’estiu de l’any passat, per continuar recuperant i reparant la vida social i emocional de tots
els veïns i veïnes de Ripollet i de tenir cura els uns
dels altres, amb les ganes de compartir i celebrar la
vida, en aquest nou recomençar de la recta final de
la pandèmia.
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AGENDA

Reserva
d’invitacions

NOTA: Els actes poden
canviar o anul·lar-se a
causa de les mesures
contra la COVID-19 que
es decretin. En cas de
dubte, consulteu amb
l’organitzador.

L’ou com balla
A la tarda, a l’absis de l’església
de Sant Esteve
Dins els actes de celebració
de Corpus.
Organitza: Associació Cultura
i Tradició

Dimarts 1

Tabalada
d’invitacions
diabòlica
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Diables de Ripollet

Club de lectura infantil:
Cloenda
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Sessió de cloenda dedicada a
la dissenyadora i il·lustradora
Imapla. Per a infants de 5 a 7
anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 4
Contes de la
Mediterrània
A les 19 h, a l’Espai Maria
Aurèlia Capmany
Un vell mariner amb l’ajut
d’uns barrets i d’uns quants
titelles ens explicarà contes i
rondalles. A càrrec de l’Estenedor
Teatre. Per a infants a partir de
5 anys. Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Reserva
d’invitacions

Reserva

Cinema a la fresca:
Joker
A les 22 h, al pati
del Centre Cultural
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 5
Ruta literària
El petit Ripollet
A les 10.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Agafant com a punt de partida
el llibre El petit Ripollet,
descobrirem alguns dels espais
que formen part d’aquest llibre
il·lustrat i coneixerem les històries
que amaguen racons del nostre
municipi. Activitat familiar
inclosa al Pla Educatiu d’Entorn.
Places limitades, cal inscripció
a biblioteca@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 6
Jugatecambiental
Pinetons:
Circuit sobre rodes
A les 11.30 h, al parc
dels Pinetons
Porta-hi la bici, els patins,
el patinet...
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
Jugatecambiental
Massot: Herbari artístic
A les 11.30 h, al parc Massot
Activitats per aprendre i gaudir
en família.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i AMB Parcs
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Portes obertes
a l’església
De 12 a 14 h, a l’església
de Sant Esteve
Dins els actes de celebració
de Corpus.
Organitza: Parròquia de Sant
Esteve
Missa i processó estàtica
A les 17.30 h, a la plaça
de l’Església
Dins els actes de celebració
de Corpus.
Organitza: Parròquia de Sant
Esteve
Catifa floral
A la plaça de l’Església
Elaboració d’una catifa
testimonial, dins els actes
de celebració de Corpus.
Organitza: Associació Cultura
i Tradició

—
Divendres 11
The Grimm Blues Brothers
A les 19 h, a l’Espai Maria
Aurèlia Capmany
Què passaria si barregéssim els
contes dels Germans Grimm amb
la música dels Blues Brothers?
Una sessió de contes clàssics amb
molta música! A càrrec de Santi
Rovira. Per a infants a partir
de 3 anys. Reserves a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Reserva
d’invitacions

Ruta literària
El petit Ripollet
A les 10.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Activitat familiar inclosa
al Pla Educatiu d’Entorn.
Places limitades, cal inscripció
a biblioteca@ripollet.cat.
Reserva
Organitza: Ajuntament
d’invitacions
de Ripollet

Nits de Música:
250è aniversari
de Beethoven
A les 20 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Organitza: Nits de Música
de l’AETMV
Cinema
a la fresca:
Tren a Busan
A les 22 h,
al pati del Centre
Cultural
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 12

Teatre juvenil:
Y tú, ¿a quién escuchas?
A les 18 h, al Teatre Auditori
Representació del Grup
de Tramoia de La Careta.
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: La Careta Teatre
Teatre: Un asunto
corriente
A les 20 h, al Teatre Auditori
Teatre per a adults a càrrec
del Grup Fem Comèdia de La
Careta. Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: La Careta Teatre

Obertura de la piscina
d’estiu
Al Poliesportiu Municipal
Caldrà demanar cita prèvia a
citaprevia.ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Entrades amb
cita prèvia
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REPORT
Dos anys de
Aquest mes de juny fa
dos anys de l’inici de l’activitat
de Genera, que va començar a
caminar el 24 de juny de 2019
amb la subrogació del 100% de
la plantilla de treballadores del
servei de neteja d’edificis municipals. La creació d’aquesta empresa pública va ser aprovada al
Ple de juny de 2017 i el 2019 va
arrencar l’activitat, fent-se realitat una de les claus del primer
mandat de Decidim i complint
el seu compromís de respectar
les condicions laborals i l’antiguitat de les més de 40 treballadores del servei de
neteja, “un sector feminitzat i precaritzat, on hem
optat per dignificar les seves condicions”, afirmava
la primera tinenta d’alcalde i regidora de Municipalitzacions, Pilar Castillejo. Un mes després, es
feia efectiva la municipalització de les escoles bressol públiques La Verema i La Rodeta del Molí i
l’aposta per l’educació pública amb recursos, amb
la subrogació de les 20 treballadores i la creació de
la figura de les coordinadores, una per cada centre.
La societat mercantil s’instal·lava provisionalment
a Ocupació i assumia la gestió directa de dos serveis
històricament externalitzats, garantint l’estabilitat de
les treballadores, a més de la transparència, la participació, la sostenibilitat i la qualitat dels serveis municipalitzats. Tota aquesta operativa obria el camí de les
remunicipalitzacions, sota el principi que permetien
aprofitar el marge del benefici industrial per introduir
millores laborals i en el servei i, per tant, en la societat
de Ripollet.
Tot i aquest ordre dels esdeveniments, cal recordar
que l’origen de l’empresa neix de l’aposta del govern

municipal per la remunicipalització de serveis, començant pel de l’aigua, com a servei bàsic per al desenvolupament humà. El canvi de model del negoci de
l’aigua s’està endarrerint per les dificultats legals per
a la recuperació d’aquest servei públic i de les grans
empreses d’aquest sector estratègic, que el controlen
des de fa dècades. En aquest cas, a més del benestar de
la plantilla, es busca revertir el benefici en la millora
en la qualitat i en garantir el servei als col·lectius més
desfavorits.
Durant aquests primers dos anys, Genera ha consolidat i millorat les condicions de la seva plantilla. Un
dels principals canvis és l’ampliació de l’horari de les
treballadores de neteja, que han passat de jornada
parcial de 5 hores diàries a jornada completa. L’abastiment de places vacants i substitucions es fa a través de
la xarxa Xaloc i també coopera en la formació i inserció a través de convenis de pràctiques.
Experiències
Per a Marisol Ureta, que fa 20 anys que treballa en la
neteja dels edificis municipals, aquesta municipalització ha suposat un canvi a millor. Després de treballar
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d’ajudant de cuina i dependenta, va optar per entrar a treballar en la neteja “per
poder estar més amb els fills i cuidar-los”.
No obstant això, vol deixar clar que continuen tenint “moltíssima feina” i que “és
una feina dura, de molt esforç físic”. A
més, aquestes treballadores també han
hagut d’afrontar la situació pandèmica
com a treballadores essencials, amb canvis
d’horaris, feines, mesures d’higiene molt
estrictes i suportant un ERTO, tot i que
l’Ajuntament va complementar el sou i les
cotitzacions. Quant a organització, Marisol també considera que “ara les coses són
més fàcils, hi ha bona comunicació i tot es pot parlar”. Recorda els temps de quan era delegada sindical
i el tràngol de cada canvi d’empresa i la precarietat de
les jornades parcials. Per això, agraeix la seguretat que
els dona treballar a l’Ajuntament i el pas de les treballadores a jornada completa, que permetrà “cotitzar
més i tenir millor pensió”, manifesta.
Les escoles bressol també han passat amb nota aquest
curs de pandèmia i el nou curs esperen poder cobrir la
major part de les places. Quant a la municipalització,
en un recent article en aquesta mateixa publicació, les
seves coordinadores, Ceci Blánquez i Vane Romero,
destacaven la millora dels mitjans i del servei, al “tenir
més autonomia en el nostre projecte educatiu, donat
que el control de la gestió és totalment públic, dignificant i millorant la qualitat educativa de 0 a 3 anys”.

Genera Mitjà Propi Ripollet, SL
C. de Sant Sebastià, 26
08291 Ripollet
CIF B67286948
Pressupost 2020
1,508 M€

Genera

Neteja

7

El futur
Actualment s’està treballant en el trasllat de la seu a
la nau municipal del polígon Cadesbank, juntament
amb el futur Viver d’empreses de l’Ajuntament. El
disseny del nou espai s’està fent amb la col·laboració
de la UAB. Quant a nous projectes, la intenció és que
Genera assumeixi també la neteja dels serveis esportius, amb la subrogació de 17 persones més; la creació
d’un servei d’oficials de manteniment escolar, amb 3
persones que s’ocuparien del manteniment dels 8 edificis escolars municipals i les 2 escoles bressol. I seguidament, també es faria càrrec del servei de vigilància
dels dos aparcaments municipals (El Molí i el parc del
riu Ripoll) i la zona blava gratuïta.
Toni Miralles

Personal
Sector Neteja
53 persones, més 8 per substitucions
Sector Escoles Bressol
16 persones, més 4 per substitucions/reforç COVID-19
Administració
Gerent, 1 tècnic i 1 administrativa

Escoles
Bressol

Aigua i Vigilància
d’aparcaments
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Dimarts 15

Reserva
d’invitacions

Concert de Kanyapollet
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Associació Musical
Kanyapollet

Una estona de ball en línia
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Ri-Pollet en línia

—
—
Dilluns 14
Diumenge 13
Teatre infantil:
Los Fraggle Rock y el
teatro i Zipi y Zape en la
escuela de verano
A les 12 h, al Teatre Auditori
Representacions dels grups
de Mims i Arlequins de La
Careta. Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: La Careta Teatre
Teatre infantil:
Kakahuelemal i Los
sentimientos de Ariel
A les 18 h, al Teatre Auditori
Representacions dels grups de
Trobadors i Faràndula de La
Careta. Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: La Careta Teatre

Llegir el Teatre: Cloenda
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec de Mònica López, d’Amics
del Teatre. Places limitades, cal
inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Dimecres 16
Club de Lectura:
Els àngels em miren,
de Marc Pastor
A les 18.30 h, a la Biblioteca
Municipal
A càrrec d’Alicia Gil. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

Formació per a
empreses i persones
emprenedores
De 15 a 19 h, en línia
Crea dissenys i continguts visuals
impactants per viralitzar-los.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Cafè Literari: Un lugar
llamado libertad,
de Ken Follett
A les 15.30 h, en línia
Per participar-hi, cal posar-se
en contacte amb l’Associació.
Organitza: AETMV

—

—
Dijous 17
Reobertura del servei
R-Bici
Al parc del riu Ripoll
Servei gratuït de préstec de
bicicletes, de dijous a diumenge.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
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Divendres 18

Reserva
d’invitacions

Obertura dels nous
espais del Mercat
A partir de les 18 h,
al Mercat Municipal
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
El perquè de les coses
A les 19 h, a l’Espai Maria
Aurèlia Capmany
A càrrec d’Engruna Teatre.
Per a infants de 2 a 8
anys. Reserves a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Reserva
d’invitacions

Música: Deixa’t estar
de romanços, amb Pep
Gimeno “Botifarra”
A les 20.30 h, al Teatre
Auditori del Mercat Vell
Pep Gimeno es llançà a recórrer
poble per poble per rescatar de
l’oblit i preservar una tradició
musical valenciana que estava a
punt de desaparèixer. Entrades a
espectadorsripollet.cat.
Organitza: AETMV
Compra
d’entrades
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Cinema a la fresca:
Durante la tormenta
A les 22 h, al pati del Centre
Cultural
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 19
Ruta literària
El petit Ripollet
A les 10.30 h, a la Biblioteca
Municipal
Activitat familiar inclosa al
Pla Educatiu d’Entorn. Places
limitades, cal inscripció a
biblioteca@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Jornada sobre
Economia Social
i Solidària
Tot el dia, al parc
del Primer de Maig
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Concert de Kanyapollet
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Associació Musical
Kanyapollet
Teatre: Coma profundo
A les 20 h, al Teatre Auditori
Representació del Grup
de Cabaret de La Careta.
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: La Careta Teatre

—
Diumenge 20
Dia Mundial de les
Persones Refugiades
De 10 a 14 h, davant la Torre
de l’Argentera
Conjunt d’activitats informatives
i lectura del manifest a les 12 h.
Organitza: Acollim Cerdanyola
Ripollet
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El 22 de juny,
navega per Ripollet
Estrenem web ripollet.cat

Renovat + Modern + Intuïtiu + Usable
Centrat en tu
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Matinal de circ:
Soñar con libros
y cuentos
A les 12 h, al Teatre Auditori
A càrrec dels grups La Careta
del Bufo i Circ Infantil de La
Careta. Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: La Careta Teatre
Teatre juvenil:
La gran Showgirl
A les 18.30 h, al Teatre
Auditori
A càrrec del Grup de Vodevil de
La Careta. Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: La Careta Teatre

—
Dilluns 21
Inici de les
preinscripcions
al CFA Jaume
Tuset
+ Info
Fins al 29 de juny,
amb cita prèvia
Es pot demanar cita
per telèfon al 936 914 700 o per
correu a cfajaumetuset@xtec.cat.
Organitza: CFA Jaume Tuset

—
Dimecres 23
Revetlla de Sant Joan
Al pati de l’escola Enric
Tatché i Pol
Cal reservar cita prèvia. Dins la
programació del Festiu!
Organitza: Col·lectiu l’Aresta

—

Dissabte 26

Dilluns 28

Els grallers dels Gegants
tornen a donar la nota!
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Tornarà la música al carrer
i es mostrarà, per primera
vegada, el nou repertori i els
nous ritmes de percussió que
acompanyaran els nostres
Gegants. Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació
del Festiu!
Organitza:
Reserva
Grallers dels
d’invitacions
Gegants de
Ripollet

Taller de Katakana
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a biblioteca@ripollet.cat.
Dins la programació de la Ikigai
Japan Week.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 27
Dansa: La Carta
A les 17 i les 19.30 h, al Teatre
Auditori
Diferents mirades segons les
etapes de la vida sobre un mateix
fet. Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Dansa Jove Noelia
España
Exhibició de Line Dance
i estil lliure
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Invitacions a entrades.
teatreauditoridelmercatvell.cat.
Dins la programació del Festiu!
Organitza: Line Dance Palau
Ausit

—

Reserva
d’invitacions
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—
Dimarts 29
Taller de cuina japonesa
A les 18 h, al Casal de Joves
Places limitades. Inscripcions a
joventut@ripollet.cat
i a @ripolletjove.
Dins la programació
de la Ikigai Japan Week.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimecres 30
Scape Room virtual:
“De samurais a ninges”
A les 18 h, en línia
Activitat en grup, amb reptes i
preguntes per sortir de la scape
room virtual. Places limitades.
Inscripcions a joventut@ripollet.
cat i a @ripolletjove. Dins la
programació de la Ikigai Japan
Week.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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CREEM ESCOLA
Pràxedes Gea
Directora de l’escola Francesc Escursell i Bartalot

Famílies i escola
connectades
a través del mòbil
Una trentena de famílies
de l’escola Francesc Escursell i
Bartalot estan participant en
el programa d’acompanyament
digital, que l’escola ha impulsat
amb la col·laboració de les entitats Acollim Cerdanyola-Ripollet i Acció Solidària i Logística. Les sessions formatives
pretenen facilitar l’accés de les
famílies més vulnerables als serveis educatius en línia. D’altra
banda, l’escola Escursell també
té en marxa altres col·laboracions, d’interès per a tota la comunitat escolar, com ara amb
La Gresca i els autors d’El Petit
Ripollet.
Com va sorgir la col·laboració
amb Acollim i Acció
Solidària?
Va començar per l’oferiment
d’aquestes entitats per fer suport
a les famílies amb dificultats en
temes tecnològics o d’idioma durant el procés de preinscripció. Va
ser una ajuda totalment altruïsta
de dedicar hores i esforços en benefici comú. Això ens va fer veure

que una part de les famílies l’únic
dispositiu tecnològic que tenien
era el telèfon mòbil i no disposaven ni sabien utilitzar les eines
necessàries per comunicar-se amb
l’escola, com ara el correu, poder
descarregar-se i enviar els deures
o fer servir Zoom per a les videoconferències. Per això vam posar
en marxa aquesta formació, per
a la qual Acollim ha fet un petit
dossier, molt visual sobre aquestes necessitats bàsiques.
Quina resposta heu tingut?
Han participat un total de trenta
famílies, que suposa el 10% del
total. La valoració que han fet
les famílies ha estat molt positiva. Hem pogut comprovar que
les persones que ens ha ajudat:
l’Ivan, el Nassir i la Wafa, en dominar les llengües que necessiten
aquestes famílies, els ha servit
d’apropament. A més, han vist
que les persones que els fan la
formació també formen part de
les seves cultures i són gent que,
com ells, també han vingut a viure a Ripollet... És un treball molt

+ Info

interessant de xarxa, que ha transcendit més enllà del centre, i per
això a nosaltres com a escola també ens ha resultat molt positiu.
Que passava amb aquestes
famílies abans de la formació?
Els pitjors moments van ser al
principi de la pandèmia, quan
vam tenir molts grups confinats.
Vam crear uns correus per aula i
també enviàvem informacions
importants per correu electrònic
i ens trobàvem que hi havia famílies que no s’assabentaven perquè
no disposaven de les eines necessàries.
L’escola Escursell es distingeix
per la seva vocació social,
però també disposa d’altres
projectes per a tota la
comunitat educativa. Què ens
pots destacar?
Hem treballat el llibre d’El Petit Ripollet. Hem visitat els llocs
més emblemàtics de Ripollet per
als nostres nens i hem tingut als
autors, que els han ensenyat com
es fa un llibre. I a partir d’aquí
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Escola Francesc Escursell
i Bartalot: així som

va néixer la idea d’encarregar un
mural per a la façana, dedicat als
alumnes de 6è que deixen l’escola i no es poden acomiadar com
cal i així tindran un record. Una
cosa molt interessant és que els
nens s’han sentit protagonistes,
l’han compartit amb les seves famílies i també amb els veïns i tota
la gent que passa, perquè l’escola
està en un punt de comunicació
entre Ripollet i Cerdanyola i molta gent s’atura i s’interroga perquè
s’ha fet aquest mural.
A més, La Gresca també ens està
ajudant amb el projecte Somriures, treballant les emocions del
nostre alumnat i també volem
agrair a l’Ajuntament per col·locar-nos un repetidor de xarxa per
a facilitar la connexió amb aquells
nens en situació de vulnerabilitat
que no tenen wifi a casa. En definitiva, tot plegat forma part d’un
treball molt ben fet en xarxa, de
tot l’equip docent que formem
part de l’escola Escursell i de tota
la comunitat educativa.
Toni Miralles

És difícil expressar amb poques paraules el que fem a l’escola Escursell, però aquí escrivim algunes que nosaltres considerem que
ens defineixen.
—ACOMPANYAR els nens i les nenes des dels 3 als 12 anys
en aquest camí cap a fer-se grans que suposa l’escola. Acompanyar-los cada dia amb il·lusió en la descoberta d’ells mateixos
i del món que els envolta. I acompanyar també a les famílies:
les que comencen, les que ja tenen més germans al centre, les
que només hi tenen un fill o les que n’hi tenen molts. Tots i totes
formen l’escola Escursell.
—COL·LABORAR per aprendre junts en els projectes que fem:
descobrint plegats el barri, les plantes, el cos humà... Col·laborar
organitzant-nos i creant plegats les cantates de Nadal al Teatre Auditori, els Jocs Florals, la celebració de Carnaval... També resolent junts reptes matemàtics o superant les dificultats que
implica aprendre una nova llengua com l’anglès o practicar
diferents esports en equip.
—EDUCACIÓ EMOCIONAL cada dia, per compartir com
ens sentim, per escoltar com estan els altres. Des de ben petits
treballem els valors amb els contes i la literatura per créixer
com a persones preparades per afrontar tota mena de situacions. Perquè l’Educació Emocional ens ajuda a resoldre conflictes de manera positiva, a tenir més empatia, a sentir major
benestar i, en definitiva, ens prepara per aprendre.
—I aquest APRENDRE amb majúscules és molt important per
a nosaltres, aprendre de manera vivencial i autònoma amb
racons d’aprenentatge a tots els cursos. Aprendre desenvolupant
la creativitat en tallers amb taules de llum, joc simbòlic, acampada, informàtica... Aprendre amb els altres en activitats com
ara l’apadrinament lector i aprendre en qualsevol espai del
centre, com a la biblioteca del pati.
—PARTICIPAR del poble i per al poble, anar a parlar amb
l’alcalde, a la Biblioteca, a la Casa Natura, al Molí d’en
Rata. Perquè els nens i les nenes de l’escola són els futurs ciutadans de Ripollet.
—I per últim, però no menys important, fem de la DIVERSITAT una oportunitat per a tots i totes; cada alumne és únic
i té molt a aportar a l’escola, i nosaltres treballem per a enriquir-nos amb aquesta diversitat, per incloure tothom, que cadascú senti que el seu lloc està a l’escola i se senti feliç i preparat
per aquest gran camí que és aprendre i fer-se gran. Només ens
queda dir-vos que ens encantarà rebre-us a les jornades de portes obertes i presentar-vos el nostre projecte educatiu.

14
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Altres
activitats

Exposicions

Mercat de revistes
Fins al 5 de juny, a la
Biblioteca Municipal
La Biblioteca ofereix la
possibilitat d’emportar-se
gratuïtament exemplars antics
de les revistes que l’equipament
dona de baixa.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Sala 1
De l’1 al 30 de juny
“El col·leccionisme
en temps de COVID-19”
El Cercle Filatèlic i
Numismàtic us convida
a visitar la XIX Exposició
Filatèlica, Numismàtica i de
Col·leccionisme.

Activitats del Casal
de Joves
Activitats per a joves a partir
de 12 anys. Inscripcions gratuïtes
a joventut@ripollet.cat
i @RipolletJove.
Dilluns 7, a les 17 h
Taller d’estampació
tèxtil
Dimarts 29, a les 18 h
Sessió de recerca
de feina
Cada dimarts
Taller de cuina

CENTRE CULTURAL

Sala d’Art
De l’1 al 30 de juny
“Llibres d’artista,
quaderns d’esbossos
i una mica de vídeo-art”
Exposició dels alumnes del taller
de pintura. Encara que aquest
curs les mesures de prevenció
i de seguretat establertes
hagin impedit assistir a classes
presencials, no per això els tallers
artístics de Centre Cultural han
deixat d’impartir les seves classes
puntualment.
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Proves ràpides de VIH,
sífilis i hepatitis C
Servei anònim, gratuït
i confidencial. Cita prèvia
i consultes al 932 980 642,
de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h i de 16 a 18 h.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet i Gais Positius

—

De l’1 al 30 de juny
“¡Somos Cuba!”
Exposició fotogràfica de la sòcia
d’AFOCER Carme Aldana
Carballo, on mostra Cuba en
blanc i negre.

Del 2 al 22 de juny
“Dins del bosc”
Instal·lació que proposa un
joc de recerca de personatges
de la tradició oral a dins d’una
il·lustració d’un bosc. Per jugar-hi
hi ha quatre postals que conviden
a trobar els personatges indicats.
Produïda per Tantàgora.
Del 9 al 14 de juny
“Canvia el xip:
recicla’ls!”
Mitjançant una exposició
interactiva, descobrirem què són
els aparells elèctrics i electrònics
i com gestionar-los quan s’acaba
la seva vida útil. També parlarem
sobre l’economia circular i la seva
importància per a la prevenció
de residus. Recorda portar
el teu mòbil per accedir als
continguts interactius! Produïda
per l’Agència de Residus de
Catalunya.
Del 14 de juny al 2 de juliol
“90 anys Club Bàsquet
Ripollet”
Exposició en homenatge
a la celebració dels 90 anys
del Club de Bàsquet Ripollet,
acompanyada d’una mostra de
llibres sobre aquest esport.

TOTES LES INVITACIONS
del Festiu!
ES POSARAN A LA VENDA
el dilluns de
LA MATEIXA SETMANA
de l’activitat al web
entrades.teatreauditori.com
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EN BREU
Ripollet
a Cliccat

Neix la plataforma Cliccat
com a aparador del comerç
local a la xarxa
Des de fa més d’un any, la Unió de Comerciants de Ripollet encapçala un equip que
treballa per a la digitalització del comerç de la
nostra ciutat. Des de l’Ajuntament de Ripollet
s’ha col·laborat amb aquesta iniciativa, fent el
seguiment de la creació i implantació de la plataforma de comerç electrònic Cliccat, donant
suport a la UCR en la seva immersió en el comerç electrònic. Cliccat suposa “una enorme
oportunitat pel petit comerç, que de forma individual no podria accedir a la xarxa”, segons
el nou president de la UCR, Sergi Vera. Es pot
accedir a la plataforma al web cliccat.cat.

L’Observatori contra l’Homofòbia
premia el mural LGTBI
Coincidint amb el Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia, l’OCH va reconèixer l’Ajuntament de
Ripollet amb un dels seus Premis 17 de maig, per
“posar en valor, mitjançant un mural, la memòria
històrica del moviment LGTBI”. El regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez, va expressar el seu
agraïment per aquest reconeixement i la voluntat de
seguir reivindicant els drets del col·lectiu LGTBI.
“Aquest premi és per a tota la ciutadania de Ripollet, que s’ha fet seu el mural i les polítiques LGTBI
municipals. Encoratgem a tots els ajuntaments i administracions públiques a què apostin amb voluntat
de manera concisa i clara per les polítiques LGTBI”,
va dir Sánchez en recollir el premi.

Crida a la preservació
dels punts de nidificació
L’Ajuntament de Ripollet, a través de Protecció del
Medi, està enviant cartes aquests dies a persones i
comunitats de propietaris d’edificis on tenen constància que nidifiquen orenetes o altres aus d’espècies
protegides, com ara falciots o ballesters. L’objectiu
és informar-los de la legislació vigent que protegeix
aquestes espècies i prohibeix manipular o eliminar
qualsevol niu o cavitat que aquests animals puguin
utilitzar. Actualment, tenen localitzats més d’una
desena de punts on hi ha al voltant d’un centenar de
nius. Es tracta d’ocells que han trobat en els edificis
de la ciutat un substitut artificial dels penya-segats.
Uns animals que conformen un patrimoni natural
molt important i contribueixen en la millora de la
qualitat de vida a la ciutat, essent essencials pel seu
equilibri ecosistèmic. A més, són molt útils perquè
són grans consumidors d’insectes.
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FEM MEMÒRIA
El Dia Internacional dels
Arxius i l’Arxiu Municipal
El dia 9 de juny es commemora el Dia i la Setmana internacional dels arxius. En aquest context, la
Diputació de Barcelona i la Xarxa d’Arxius Municipals han realitzat una exposició virtual que
versarà entorn de la Industrialització. Aprofitant
aquesta data, l’Ajuntament de Ripollet anuncia la
imminent construcció d’un nou arxiu i la incorporació d’un fons documental al patrimoni municipal. Cal recordar que l’origen de l’Arxiu Municipal es remunta a l’any 1585, data del pergamí
que confirma el privilegi de la localitat a disposar
d’Ajuntament i, per tant, del mateix servei d’arxiu.
No obstant això, el document més antic que es conserva és de 1605.
L’Ajuntament sempre ha disposat d’un servei de gestió
de la documentació municipal i d’un dipòsit on conservar-la, amb millors o pitjors condicions, i que habitualment ha estat l’edifici de l’antic Ajuntament o Casa del
Comú. La burocràcia i el creixement demogràfic, entre
altres circumstàncies, han propiciat un increment del
volum de paper i el col·lapse del dipòsit. Aquests fets,
amb els requeriments legislatius, fan indispensable la
construcció d’un nou equipament, modern i d’acord
amb les necessitats actuals de la ciutat. Aquest edifici
ocuparà l’espai del desaparegut antic casino, en la parcel·la ubicada entre el carrer de la Salut i el carrer del Sol,
edifici del qual es reaprofitaran tres balcons restaurats
com a lligam amb el passat.
L’equipament s’aixecarà sobre una planta de 200 m²
i suposarà un total de 620 m². Aquest s’ha planificat
com un edifici sostenible i acollidor a partir d’un espai
central diàfan que permetrà un bon aprofitament de la
llum solar i una certa estabilitat climàtica. El projecte
també implementa un significatiu ús de la fusta per tal

de reduir la petjada de CO₂. El projecte, que ha estat
redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, serà
cofinançat per ambdós organismes amb el programa
PACTE. Les obres estan previstes iniciar-se a l’octubre
i que tinguin una durada de 12 mesos.
Els dipòsits ocuparan uns 269 m² i tindran una capacitat aproximada equivalent a 12.000 capses d’arxiu.
Aquesta xifra inclou el mobiliari específic que permetrà la conservació en condicions més bones d’altres
suports, tant d’origen municipal, com provinent de
donacions o cessions de veïns, associacions o empreses.
Ja siguin pergamins, fotografies, negatius, audiovisuals,
plànols o cartells.
L’edifici disposarà de serveis fins ara inexistents o insuficients: una sala d’ingressos i de neteja; una sala per a
reunions o altres funcions com digitalitzar; destacar la
sala de treball i sala de consulta per a la ciutadania, amb
una biblioteca auxiliar; també hi haurà un vestíbul
polivalent per a exposicions i actes culturals. Aquests
serveis permetran l’ingrés de tota la documentació
municipal, actualment dispersa, la realització de les tasques tècniques necessàries i millorar el servei prestat a
la ciutadania a partir d’un accés a la informació òptim
i confortable.
Finalment, i amb aquesta visió d’oferir un servei de
qualitat, s’han efectuat actuacions que han permès
l’obtenció de documentació d’interès per a la recerca
històrica. Es tracta d’unes accions que esperem que
siguin l’embrió perquè l’Arxiu esdevingui un veritable
centre d’informació i per a la recerca de Ripollet.
Ens referim especialment al tractament del Fons personal Agustí Palau i Codonyers. Documentació que es
localitzava a la casa de la carretera de l’Estació, 8 i que
fou obtinguda per l’Ajuntament amb la compra de
l’immoble.
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Les publicacions d’Agustí Palau i Codonyers ocupen una part fonamental de l’Arxiu de Ripollet

Les activitats van consistir a traslladar la documentació
per motius de conservació, una neteja bàsica, la classificació i una ordenació sistemàtica. També s’efectua un
canvi de suports i de carpetes, instal·lant-se en capses
normalitzades o en planeres en el cas de tipologies especials. Per estructurar la informació de forma lògica,
jeràrquica i funcional i alhora facilitar la cerca, s’elabora
un Quadre de classificació. Finalment es realitza un inventari amb una descripció bàsica del contingut.
Agustí Palau i Codonyers, nascut el 1920 a Matadepera, fou un polifacètic impressor, llibreter, escriptor
i conferenciant, polític, jutge de pau, docent o corrector literari.
El fons, que consta de 47 capses d’arxiu i 3 planeres i
abasta fins a l’any 2000, reflecteix l’activitat professional
i de recerca de l’autor. També abunden els reculls d’informació d’arxius diversos, dossiers de premsa, poemes,
partitures i cançons o fitxes d’àmbit històric, biogràfic o
toponímic i que són la base dels seus treballs intel·lectuals. En segon lloc, hi ha documentació de la impremta
familiar i que abasta llibres editats i impresos, mostraris
o programes de festa major. En tercer lloc, hi ha l’obra
creativa de l’autor: llibres, articles, discursos o anotacions. Especialment d’història i poesia. També són àm-

plies les col·leccions generades per l’autor: fotografies,
làmines, mapes, plànols, follets, calendaris o cartells.
Cal dir que Agustí Palau és autor d’obres com Ripollet
ara fa mil anys o Cómo se hizo una ciudad: las calles de
Barberá del Vallés. En l’àmbit associatiu fou membre,
entre d’altres, de la Societat d’Onomàstica, de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes o de l’Agrupació de supervivents de la Lleva del Biberó. S’informarà quan la documentació estigui
disponible per a la consulta.
Casto Sorlí / Arxiver
Servei d’Arxiu i Gestió
Documental (SAiGD)

+ Info

Setmana
dels Arxius
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PRIMER PLA
Inés Sánchez Osuna
Ripolletenca, coautora de Femenino. El fútbol que no nos quisieron contar

“Les nenes ara poden
tenir referents”
D’on surt la necessitat d’escriure aquest llibre i
parlar del futbol femení?
Per a nosaltres surt de la necessitat de reivindicar el
paper de les dones en un àmbit que no ens pertanyia i un lloc on les dones han hagut de lluitar molt
i seguir lluitant per una igualtat que crec que mai
arribarà i per tenir una situació digna.
A què es deu l’increment de popularitat?
Va lligat a la lluita feminista que hi ha hagut els darrers anys i també a la inversió que s’ha fet des dels
clubs, perquè els organismes encara no ho fan prou,
per poder apropar-se una mica a la professionalització que sembla que arribarà l’any vinent. Hi ha hagut
una progressió molt gran els últims cinc anys, perquè
fins aleshores no se seguia ni es coneixia.
El fet que clubs grans hi inverteixin ajuda a la
visibilització?
És evident. Molta gent va criticar com va entrar-hi
el Real Madrid, comprant la plaça d’un club ja
existent, però jo crec que la seva entrada és essencial. És un dels clubs més seguits del món, si no el
primer, i jo estic segura que invertirà per ser un
equip important.
La primera divisió femenina no
és professional?
La lliga a dia d’avui no ho és, tot
apunta que ho serà l’any vinent. Si mai
es professionalitza, mai s’hi invertirà i
no sortirem del mateix cercle. Cal que
les esportistes tinguin unes millors

Compra
el llibre!

condicions i, així, tinguin un millor rendiment i l’espectacle sigui millor.
S’està trencant també la barrera de què hi ha
esports de nens i esports de nenes?
S’està acabant a poc a poc amb el sexisme que tots
tenim. La generació actual ha crescut amb gent del
seu voltant que no les volien deixar jugar a futbol,
al pati... Hi ha l’exemple de la davantera del Barça
Asisat Oshoala, nigeriana, a qui els seus pares no la
deixaven jugar a futbol. També hem volgut parlar a
través del futbol de la història i la cultura feminista a
aquests països.
Què diries a la gent que diu que li agrada el
futbol, però no mira el femení?
Si diuen això és perquè mai han anat a un estadi a
veure futbol femení. Amb els dos l’espectacle és el
mateix. Qualsevol que hagi vist un partit de Champions del Barça femení aquest any sap que
l’espectacle està garantit. Estic convençuda
que si mediàticament es donés el mateix
tracte a ells i elles, l’audiència respondria.
Una prova d’això és la final de
Champions femenina.
Sí, va ser un pas molt important en la
visibilització. Aquesta final de Champions canviarà moltes coses, també per
a les nenes, que ara poden tenir referents
campiones d’Europa.
Jordi Pi Lletí / Agència
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EN BREU
Nous tallers per a persones emprenedores i aturades
L’Ajuntament de Ripollet ofereix nous serveis
de formació per a persones en situació d’atur o
emprenedores, amb el suport de la Diputació
de Barcelona. Aquests tallers, que es fan en línia, van des de la formació en internet i xarxes

Reserves
Poliesportiu

El Poliesporiu estrena nou
sistema de reserves
Ja ha entrat en funcionament el nou sistema
de reserva de places per les activitats esportives
a Ripollet. Aquesta plataforma, que s’hi pot
accedir a través del web d’Esports, permetrà
la reserva de tots els espais i serveis que ofereix
el Poliesportiu Municipal a través d’una única plataforma, eliminant així les reserves per
telèfon o correu electrònic. Això inclou les 8
pistes de tennis, les 4 de pàdel, els 6 carrils de la
piscina coberta i la piscina descoberta –excepte en temporada d’estiu, quan es mantindrà la
reserva a través de citaprevia.ripollet.cat–, així
com la resta dels espais i les activitats dirigides.
Els aforaments estan adaptats completament
a les normatives vigents per la COVID-19, i
es podrà reservar fins que s’esgotin les places
a les diferents activitats. S’aplicarà també un
sistema de sancions en cas que no es faci ús
d’aquesta reserva.

socials –per a emprenedors– com a preparació
d’entrevistes de feina i processos de selecció
–per a aturats–, tots ells gratuïts. Per a més
informació i inscripcions, es pot contactar al
número de telèfon 935 807 642.

La Defensora va fer 77
actuacions l’any 2020,
en plena pandèmia
Al primer informe de la nova Defensora de la
Ciutadania de Ripollet, Núria Blasco, aprovat
per unanimitat al Ple Ordinari del mes d’abril,
es detallen les 77 actuacions que es van fer
el passat 2020. D’aquestes, 65 ja han estat
tancades, 10 queden encara pendents de resolució i les dues restants pendents de resposta.
L’àmbit que va rebre més queixes va ser el de
Drets Socials, amb un total de 17, seguit per
Via Pública (14) i Policia Local (9). Tal com
va destacar la mateixa Defensora al programa
Info Setmanal de Ripollet Ràdio, moltes de
les consultes han vingut relacionades directa
o indirectament amb la pandèmia. Blasco
va destacar la bona feina de l’àmbit de Drets
Socials, malgrat que va considerar evident que
hi ha “una falta de recursos”, afirmant que
“si ja abans anaven saturats, durant la pandèmia això ha anat a més”. Entre els deures que
queden pendents hi ha les reunions amb les
diferents entitats del municipi, per analitzar-ne les necessitats i problemàtiques, unes
reunions que no s’han pogut iniciar encara
per les dificultats de la COVID-19.
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Opinió
Ripollet, ciutat de drets LGTBI

L’any 2015 va marcar un abans i després, ja que Ripollet va ser
un dels tres ajuntaments que van apostar i fer un pas valent i
ferm juntament amb Barcelona i Terrassa en les polítiques
LGTBI. Veníem de ni tan sols poder hissar a l’Ajuntament la
bandera de l’arc de sant Martí per les diades específiques, a ser
tot un referent a nivell estatal en aquesta matèria. S’ha treballat
de manera transversal amb totes les àrees de l’Ajuntament i amb
el teixit associatiu, cultural i esportiu, on la ciutadania també
es va fer seves aquestes polítiques, sortint en massa al carrer a
l’orgull LGTBI descentralitzat de l’any 2016, que va arribar a
la nostra vila per quedar-se l’any després amb la Diada LGTBI,
l’orgull de Ripollet!. Tenim un Punt LGTBI que atén l’Observatori contra l’Homofòbia, que ja ha atès a desenes de persones
i famílies en l’àmbit sanitari, jurídic i psicològic. L’àmbit esportiu, cultural, educatiu, sanitari i ocupacional tampoc ha passat
desapercebut, amb campanyes específiques i visibilització que la
majoria de vegades ha esdevingut amb un ressò important perquè fins fa pocs anys ni es parlava, i això ha fet que de Ripollet
moltes persones LGTBI hagin hagut de marxar de la ciutat per
no poder expressar-se tal com és, practicant el “sexili” i l’anonimat en una ciutat més gran. En memòria històrica, l’any 2017 es
va inaugurar el primer monument en reconeixement de totes les
persones LGTBI i aquest any hem finalitzat un mural que repassa moments claus en la història del moviment a escala mundial, estatal i local, una obra emmarcada dintre de la iniciativa
#RipolletMurals i feta pels artistes Manolito Rastaman i Barri
que ja ha estat vandalitzada tres cops. Això significa que encara
ens queda molta feina per fer, perquè el pròxim 28 de juny farà
52 anys de la revolta de Stonewall, però els drets i llibertats del
col·lectiu LGTBI estan sempre en continu perill, ja sigui per les
agressions contínues a les persones LGTBI, l’odi de l’extrema
dreta o la incomprensió de certs partits del Congrés dels Diputats a recolzar la Llei Trans Estatal. Ripollet sempre serà lliure
d’odi i LGTB-fòbia!

A Ripollet no funciona la participació
ciutadana

Què està passant amb la participació ciutadana a Ripollet? A
l’anterior legislatura teníem diversos espais de participació
ciutadana: patronats d’Esports, Cultura i Ocupació. Aquests
patronats eren, a banda d’eines de gestió, eines de participació
ciutadana perquè hi eren representants les diferents entitats del
municipi. També es va començar a treballar de forma tímida els
pressupostos participatius, uns pressupostos a on no tothom va
poder participar, sinó només els joves i les joves dels instituts.
Pensem que tothom hauria de dir la seva, si fem uns pressupostos participatius, fem-ho de veritat i no a mitges i, sobretot, no
ho aturem, perquè l’any passat ja no es va fer res.
Des del grup socialista hem fet diverses preguntes sobre els diferents òrgans de participació que tenim a l’Ajuntament i sempre ens han dit que ho estaven revisant tot, que primer s’havia
d’aprovar el Reglament de Participació ciutadana, doncs bé, ja
el van aprovar al ple de gener i des d’aleshores continuen amb el
govern aturat.
Els tres patronats es van dissoldre a finals de l’any 2019, ja vam
dir que ens preocupava molt que les entitats no poguessin participar en la presa de decisions de les tres regidories i, efectivament, això ha passat, perquè ja fa temps que les entitats han
perdut el seu paper de decidir com es gestionen aquestes àrees
de l’Ajuntament.
També hem preguntat moltes vegades pel Consell de Serveis Socials. No s’ha convocat ni una sola vegada en tota la legislatura
i que dir del Consell Escolar Municipal, que per reglament s’ha
de convocar 3 vegades mínim cada any i no es convoca des de
finals de l’any 2020. I on han quedat la Taula per l’arribada del
tren a Ripollet i la Taula del Pla de Xoc per la Covid? Respecte a
la Taula d’honors i distincions, que ara es diu Taula del Nomenclàtor, ja no sabem què dir? Fa ja un any vam demanar al Ple que
el Casal d’Avis portés el nom de la nostra companya i exregidora
de Serveis Socials, Rosa Espàrrach, i no han estat capaços de convocar ni una sola trobada en dos anys.
I respecte al Reglament Orgànic Municipal, que entre altres
coses, regula els funcionaments dels plens de l’Ajuntament, ara
s’ha començat a debatre, sis anys portem dient que s’havia de
canviar. No és normal que l’oposició pregunti als plens i que el
govern contesti el que vol i l’oposició no tingui el dret a fer una
rèplica. El Sr. Osuna ha impedit sistemàticament aquesta participació dels grups de l’oposició basant-se en el seu poder com a
alcalde i la nul·la voluntat de rebre rèpliques i reformar el ROM
durant aquests anys.
La realitat és que aquest govern està aturat i no facilita la participació de la ciutadania i quan ja tenim alguns òrgans creats ni
els convoca.
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En el ecuador de la legislatura:
Ripollet sin rumbo

Entramos de manera inexorable en el ecuador de la legislatura
que se inició en aquella lejana primavera de 2019 en la que las
CUP y Podemos revalidaron la victoria electoral cosechada en
2015. Durante estos 6 años de desgobierno los vecinos de Ripollet han comprobado como la degradación social y urbanística
del municipio ha ido en aumento mientras el gobierno municipal perdía la cabeza en proyectar su ideología antisistema en
cualquier área de la vida municipal.
En estos 6 años de desgobierno municipal hemos encabezado
la tabla de poblaciones del Vallès Occidental con mayor tasa de
desempleo siendo solo superados por Rellinars y Badía del Vallès. Nuestros barrios han sufrido la degradación social y urbanística como consecuencia de la falta de seguridad e inversión
que han promovido las CUP y Podemos por su inacción. Recordemos ese lavado de cara que realizó Decidim en el parque
Rizal, con la instalación de unas cuantas mesas de ajedrez, para
luego abandonarlo a su suerte en una clara representación de la
desatención que padece Can Mas como podría ser la de Maragall o la de Pont Vell. Nuestras calles están sucias y descuidadas,
pagamos impuestos para tener una vía pública en mal estado:
falta de iluminación, baldosas rotas, postes de madera que impiden transitar por las aceras y heces de animales cuyos dueños
no son sancionados. Al gobierno municipal de las CUP y Podemos se le acaba el crédito, son especialistas en promesas baldías
como el cierre del Ecoparc, la construcción del Hospital Ernest
Lluch o de la residencia para nuestros mayores. Quedan 2 años
para que se celebren nuevas elecciones municipales y todos nos
tenemos que plantear un cambio para Ripollet ante la falta de
rumbo de un gobierno municipal que no atiende los problemas
de los contribuyentes.

Inversions i projectes importants
per a Ripollet
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Al Ple d’abril, el grup de Som Ripollet vam votar a favor d’una
modificació de crèdits presentada pel govern municipal que permet augmentar en poc més de 4 milions d’euros el Pressupost
Municipal, destinats a finançar projectes molt importants per
la nostra ciutat.
Es destinen, per exemple, 275.000 a plans d’ocupació. Una de les
conseqüències de la Covid ha estat la crisi econòmica, acompanyada de destrucció generalitzada de llocs de treball i per aquest
motiu és important destinar recursos a polítiques actives que
generin ocupació.
També es destinen prop de 230.000 euros per a la reactivació
econòmica local, per impulsar projectes de reindustrialització i
l’exploració de nous models productius i per ajuts al comerç i
l’empresa locals.
Les partides més importants són les destinades a inversions molt
necessàries per a la ciutat. Aquí entren els nous equipaments
que s’han de construir: el Viver d’empreses, amb 705.000 euros,
la Casa de la Dona, amb 255.000 o gairebé 900.000 euros per
l’Arxiu municipal.
També s’han destinat 170.000 euros a la millora de les escoles
públiques, i altres partides per a petites inversions a la via pública (arranjament de voreres i renovació de l’enllumenat públic) o
a equipaments municipals (Policia Local, centres cívics, oficines
i Mercat). Prop de 130.000 a la millora de diversos parcs i fins a
415.000 en la millora d’equipaments esportius, amb un conjunt
d’actuacions de manteniments correctius i millores del conjunt
de les instal·lacions esportives
Deixem pel final dos temes molt importants que es podran dur
a terme amb aquesta modificació de crèdits: la recuperació de la
llera del riu Ripoll en el tram entre ponts, amb una dotació de
570.000, que ens permetrà recuperar el riu per a l’ús de tots els
veïns ara que hem retrobat les zones verdes de la ciutat. I. per últim, una partida molt important: 600.000 euros per elaborar el
projecte executiu de la Plataforma de Serveis per la Gent Gran,
la futura Residència.
Aquesta aprovació, que vam recolzar al Ple, volem condicionar-la al compromís de l’execució del 100% de totes les partides
i projectes, perquè no quedi en idees sinó que tot acabi sent realitat.
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LA RÀDIO,
AL DIA
ripolletradio.cat
91.3 FM

Dilluns
10-13 h Bon dia, Ripollet
17-18 h Blues Barrelhouse
18-19 h Bravo por la música (1r) / Clàssics
Contemporanis (2n) / A les portes de Troia (3 i 4t) (CP)
19-21 h El 7è art de Talia
21-22 h Descubre by Top Play List
Dimarts
10-13 h Bon dia, Ripollet
17-18 h Elèctric Cafè
18-19 h El Gramòfon
19-20 h La Careta Parla - La Careta Teatre (1r) /
Hip Hop House (2n i 4t) / La ciència és nostra (3r)
20-21 h Gitanes a la ràdio - Gitanes de Ripollet (1r) /
El Kamaleó Roig (2n i 4t) / Tirando del Hilo (3r)
21-22 h APCAV Radiofaro (1r) / DRETS, converses
sobre drets socials (2n) / Així Som - Aspasur (3r) /
Entretots (4t)
Dimecres
10-13 h Matins pop-rock
17-19 h Los Tres Tenores... dan la nota
19-20 h Peluts - SPAM (CP) (1r i 3r) / El Camino Associació Camino Ancestral de Santiago (2n) /
Createnglish (4t)
20-21 h La Escalera - Asociación Música de Autor La
Escalera (1r i 3r) / Des de la història (2n) / Boxea (4t)
21-22 h A Tot Jazz
Dijous
10-13 h Matins pop-rock
17-19 h Magazín Info Setmanal
19-20 h Excusas al palco (1r) / Planeta Binario (2n) /
Ratones de Buhardilla - Club d’Escacs Palau Ausit (3r)
* 19 h Retransmissió mensual del Ple Municipal (4t o 5è)
20-21 h El Hombre Lobo (1r) / Cor Blau - CB Ripollet (2n)
/ Gent de Ripollet (3r) / Retransmissió del Ple (4t o 5è)
21-22 h EGB FM
Divendres
10-13 h Bon dia, Ripollet
13-15 h Reposició magazín Info Setmanal
17-18 h Club del Country (CP)
18-19 h Coblejant (CP)
19-21 h Viaje al Reino del Metal - Ripollet Rock
21-22 h Ruta 66 (CP)
...............................................................................................................
De 10 a 13 i de 17 a 20 h Butlletins locals:
Migdies i matinades Clàssics Contemporanis
Nits, des de final de la programació fins a les 2 am
Ongo Bongo
Caps de setmana
Dissabtes i diumenges, de 10-24 h Reposicions dels
programes emesos entre setmana.
Dissabtes, a les 13 h Repetició de l’Info Setmanal
A les 22 h Don’t Stop Dancing
Diumenges, a les 22 h Ohhh TV Podcast / Gamers
Ocupados

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

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: Impressions Intercomarcals, SA
Distribució: Distpublic
Tirada: 17.000 exemplars bustiats
Dipòsit Legal: pendent
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Aposta pel porta a porta
A Ripollet s’ha fet una important aposta
per millorar la gestió dels residus, fent un canvi
de l’actual sistema de recollida al porta a porta que
començarà a aplicar-se aviat. La gestió dels residus
és un problema global, ja que suposa no només un
problema ambiental sinó també de malbaratament
de recursos.
Avui, segons les últimes dades disponibles a l’Institut
d’Estadística de Catalunya, a Ripollet es genera poc més
d’un quilo de residus per persona i dia, dels quals només un 38,7% es dipositen a la recollida selectiva, lluny
de l’objectiu del 50% de la Generalitat de Catalunya i de
les mitjanes catalana (44,9%) i comarcal (42,8%).
La solució passa per aplicar la tecnologia al tractament
dels residus i per comptar amb la implicació dels veïns i veïnes que necessàriament han d’aplicar un canvi d’hàbits per tal de reduir la quantitat de residus
que es produeixen i alhora separar-los correctament.
És necessari l’acompanyament i la complicitat de la
ciutadania en aquest nou canvi de model i en la seva
implantació, és per això que des de l’Ajuntament de
Ripollet es faran campanyes d’informació i conscienciació intensiva, conscients que cal explicar-ho molt
bé. Per què cal reciclar, per què el porta a porta per sobre d’altres solucions, quins resultats calen assolir i es
necessiten aconseguir, no només per temes ambientals
sinó també per legislació. És per això que tot el procés
d’implantació del porta a porta Ripollet començarà a
la tardor de 2021 amb actuacions de difusió i participació ciutadana.

A poblacions on ja s’aplica el sistema de recollida
selectiva porta a porta, l’increment del reciclatge ha
estat substancial. Hi ha quatre municipis del Vallès
Occidental on s’aplica aquest sistema, sent el primer
on es va aplicar Matadepera, on es va multiplicar per
3 el volum reciclat quan feia només un any de la seva
aplicació i arriba a cotes del 92%. A Palau-solità i Plegamans es recicla un 75,3% dels residus, i a Vacarisses
un 84,1%. Des de fa pocs mesos el sistema està en
funcionament a Ullastrell, que reciclava un 44,6% de
les seves deixalles abans de la implementació del sistema. Ara Ripollet té al davant el repte de ser el primer
municipi de l’Àrea Metropolitana a aplicar el sistema
de recollida selectiva porta a porta.
L’Ajuntament de Ripollet és conscient que hi ha
moltes persones a Ripollet que aposten per millorar
la gestió dels residus i que volen contribuir a sumar
verd a la ciutat. Es busquen aquestes persones, que
seran els millors ambaixadors d’aquest nou servei
per ajudar, no només
amb la seva implantació, sinó també en
el seu seguiment.
Aquelles persones
que estiguin interessades a participar
poden enviar un
correu electrònic a
l’adreça
participa@ripollet.cat.
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LA CONTRA
Iolanda Zahonero

+ Info

Directora de l’escola Gassó i Vidal
L’escola Gassó i Vidal ha celebrat aquest curs el seu cinquantenari. Malgrat la pandèmia ha
fet impossibles grans actes amb
exalumnes o les famílies, l’escola
ha celebrat els cinquanta anys
mirant al passat i també al futur de l’educació pública.
Quins actes vau
fer per celebrar el
cinquantenari?
No ho hem pogut celebrar com
volíem per la pandèmia. A canvi, vam organitzar una setmana
cultural. Vam fer un acte on vam
destapar una placa commemorativa de la cessió dels terrenys per
part de la família Gassó i Buxó a
l’Ajuntament i vam enterrar una
càpsula del temps.
Els actes amb les famílies
no han estat possibles.
Ara com ara, no. Seguim treballant amb grups bombolla i, per
tant, no podem barrejar alumnes
ni pot venir gaire gent. Ho hem
fet només per l’escola, emetent-ho
tot a través de Meets perquè ho
poguessin veure des de casa. De
cara l’any vinent esperem poder
fer alguna celebració de cara a tota
la ciutat i les famílies de Ripollet.
Entenc que amb ganes
de compartir-ho amb

tothom que ha passat
per l’escola.
Sí, des d’exalumnes fins a exmestres, famílies... Tothom que hagi
passat per l’escola o hi hagi tingut
una vinculació. Ho farem més endavant. De moment hem fet córrer
missatges i ens estan arribant tot de
fotos antigues i escrits de gent que
ha passat per allà explicant algun
record o anècdota que hi tinguin.
Això fa molta il·lusió, que la gent
se’n recordi i que l’escola els hagi
deixat empremta és genial.
Heu estat investigant
sobre els orígens de
l’escola. Què heu trobat?
Hem pogut contactar amb Pius
Gassó, nét del senyor Gassó i
Vidal, i ens va passar tot d’informació. Sabem que era un
metge que vivia a Barcelona i
es va casar amb una pubilla de
Ripollet, que era qui tenia
els terrenys, i ell com que
era l’home era qui els
va acabar gestionant.
Venien a estiuejar aquí.
Després els terrenys els
van anar cedint.
També heu mirat al futur amb
una activitat
pensada a 20
anys vista.

—
“Fa molta
il·lusió que
la gent
recordi
l’escola”
—
Hem enterrat una càpsula del
temps, on cada grup bombolla hi
ha posat uns objectes representatius de l’escola avui, amb un escrit de què significa per ells
aquest objecte. L’han triat ells, són ells a qui volíem fer protagonistes. Hi
ha guixos, esborradors,
mascaretes, llapissos de memòria... A sobre la
càpsula hi hem
plantat un cep,
representant
les vinyes que
hi havia als
terrenys on hi
ha ara l’escola.
Jordi Pi Lletí /
Agència

